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ξστ΄) Τῷ Μελιτινιώτῃ 

Καιρὸς ἣν ὅτε ὁ πολυθρύλλητος βασιλικὸς σῖτος οὐχ ἐν᾿ 
γομίσμασιν, ὡς ἐπεκράτει τὸ ἔθος, ἀλλὰ σῖτος σαπρὸς ἐπε δόθῃ 
ἡμῖν" καὶ τότ᾽ ἐγὼ μισθὸν τοῖς μετακομίσασι τρία ἐξχναλώσας 
ἀργύρια, χαὶ εἰς τὴν σήμερον ἀποχλαίομαι αὐτά: χαὶ σὺ δὲ 
μαρτυρήσεις τῷ λόγῳ πολλάκις ὑπὲρ ἐχείνων ἀχὴ ἡχοὼς δεινο- 
παθοῦντος ἐμοῦ, ὅτι μάτην καὶ χαχῶς ἀξην ἀλάελι ἀλλὰ τοῦ ἤ 
λοιποῦ ὑπὲρ ἑτέρων οὐκ ἐκείνων κχλαυσοῦμαι: τίνων. τούτ τῶν; 
τῶν ἐκ χρυσοῦ νομισμάτων" εἴθε «δὲ ἣν καὶ ταῦτα ἀργύριν, ἃ 
τοῖς παισὶν ἡμῶν δέδωκα διὰ τὸν προσφάτως χορηγηθέντα σοι 
σῖτον" ἥχασι γὰρ ἐκεῖνοι, ἵνα σο! ὅπερ ἔδει πρῶτον τελευταῖον 
ἐξείπω, χαὶ ὅπερ ἥκασι φέροντες πάντα μᾶλλόν ἐστ’ σπέ τῶν 
ἢ σῖτος" εἰ δέ τις ἐν αὐτῷ χαὶ σῖτον εἶναι φιλονειχοΐγ, φημὶ 
μὲν εἶναι κἀγώ, πλὴν πάνυ πολὺν χρόνον ἐπυλενλθο δε τῷ ἕνα 
ποὺ ἢ καὶ δύο χόχχους εὑρήσει: ὃν δὲ χαὶ εὑρήσει, γεγηρα- 
χώς ἐστι, σαπρός, ἐρρυπωμένος, μυρία χοιλώματα προδειχνὺς ἐκ 
τοῦ τὴν ἔνδον οὐσίαν ἀποδαλεῖν: δέρμα γὰρ μόνον ὑπάρχον 

- ἢ Συνέχεια ἐκ Τόμ. .Β΄. σελ, 211. 



πο σ "ΠΝ χαὶ ὯΣ τοῦτο 

τοῖς ἰσχνοῖς μὲν πάλα: 

ὅθεν καὶ ἀφόρητον εἴχον ἂν Ὡ ὀδ πον, εἰ μή σε ὥσπερ συμ- 

μβριστὴν ἐμοὶ τοῦ σίτου οὕτω δὴ χαὶ χοινωνὸν τοῦ πάθους 

ἐγίνωσκον. 

. ει, δ) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ 

Ἴσως ζητ εἴς τινα χαιρὸν ἐλθεῖν πρὸς ἡμᾶς: ὁ δέ, εἰ μὲν 

χαθ᾽ ὃν Ἥμεῖς ἐπιδημοῦντες χαὶ ὄχλου καθαρΞξύομεν ἔστι σοι, 

᾿ πὸν νῦν ὄντα τοιοῦτον βϑέδχ!ον' ὄντα ἠπίστασο' μόνοι γάρ σοι 

τὸ ὅλον οἰκοῦμεν μοναστήριον χαὶ παραθάλλει ἢ τὴν σχο- 

λὴν ἡμῖν ἐπικόπτειξ οὐδείς, ὡς εἶναι διὰ τοῦτο τῆς μεθ᾽’ ἡμῶν 

ὁμιλίας καταπολαύξιν εἴ τις βούλεται, ὅπως ποτὲ βούλεται χαὶ 

ἐφ᾽ ὅσον: εἰ δὲ μὴ τὴν χαθ᾽ ἡμᾶς ἐπιτηρεῖς εὐχαιρίαν, τὴν δὲ 

ς- μᾶλλον εἰπεῖν, ἀωρία τε πᾶσα καὶ 

νῦν ἐστι χαὶ μετὰ ταῦτα ἔσται. Καὶ σύ γε ἄδηλον εἰ ἐπι- 

σταΐης ποτέ’ τῷ τοῦτο δῆλον; ὅτι δέδιας περὲ τὸ πρᾶγμα. ᾿ ἰ , Ἱ 7 9 ᾿ {π 

σχο μεν. δὲ τοῦ δεδιέναι τὰς αἰτίας “ομ δῇ χαὶ τοέξμϑις προῖσ 8:00] κῶν τρεμξὺς τρ σι 

ἡμεῖς ἐγχαστεροῦντες ΕἸ νῴώμηῃ᾽ ἐπεὶ δὲ χαὶ μέχρι παντὸς ἐγ- 
. ͵ ῖ 3 τ " ς ἣ ε ! 

καρτερήσομεν, οὔτε τὸ δέος λυθήσεται, μένοντος ἀεὶ τοῦ αἰ- 
Ε τίου, σύ τε ζητῶν ἀδε ὥς ἥξειν ἀφί 13} οὐδέπο τε. 

ξη΄) Τῷ αὐτῷ 

͵9 

Ἴμ. ουργήσασαν τέχνην. Τοῦτον, εἰ μὴ αὑτῷ 

μ 

ΟΠρὸ πολλῶν ἡμερῶν, οὐ πάνυ δὲ πρὸ πολλῶν: ἐξυφά- 

να: σε λόγον φασί, παιδιὰν μὲν ἔχοντα τὴν ὑπόθεσιν, σπουδΊ 

δὲ ὑπερτέραν τὴν δὴ ἴ 

τις ἐλάττωσις, ἂν ἡμεῖς μετίωμεν, πέμπε χαὶ μετελευσόμεθα" 

εἰ δὲ φαυλότητος δέοι; δὲ Ξ χοινωνίαν παρὰ φαύλοις γενόμενος, 

αὐτοῦ ποὺ μένων. παρὰ τῷ πατρὶ μόναις ἀκχοαῖς ταῖς ἀξίαις 



τ 
΄ 
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ξ΄) Τῷ Παχυμέρῃ 

᾿ Δέσποτά μου σοφώτατε. 
᾿Ανέγνων τὸν λόγον πλεῖν ἢ τετράκις, ἔγνων δὲ οὐδ᾽ εἰς 

ἅπαξ χαί με μὴ διά τι μέρος ὅπερ τοῦ παντὸς οὐ χατεῖ “23 
λόγου ἀπαγορεύειν νομίσῃς, ἀλλ᾽ ὅ φημι τοῦτ᾽ ἔστι δίδωμι 
ἐμαυτῷ ξυνιέναι καὶ οὑτινοσοῦν τῶν ἐν τῷ λόγῳ οὐδ᾽ ὅσα γε- 
ὠργοῖς καὶ θουκόλοις τῶν ἐκ Πυθίας χρησμῶν χαὶ ἴσως πρὸ 
ταῦτα τὸ τοῦ Πλάτωνος ἐρεῖς μοι χαὶ ἀληθῶς ἐρεῖς, ὡς ἀμα- 
θὴς εἶ, ἑταῖρε, καὶ οὐχ ἔπῃ ἐγὼ δ᾽ ὥσπερ τὴν ἐμαυτοῦ ἀμα- 
θίν ὁμολογῶ καὶ οὐκ ἀποχρύπτομαι ὁρᾷς γὰρ οὕτω χαὶ ἣν 
λολόγον ἐμαυτόν φημι, καὶ πάντα λόγων ἕνεχεν καὶ μαθήσεω 
᾿χινεῖν προθυμότατον, οὗ χάριν χαὶ περὶ τοῦ "σοῦ “λόγου τοῦξε 
ὥστε τὰ ἐν αὐτῷ κχκαταλαθεῖν ἰσχῦσαι ἱκέτης γίνομαι σός, "- 
ἱκέτης θερμός: καί σύ γξ χρηστὸς ὧν χαὶ ἀεὶ πρὸς ὧφ 

πων μὴ μεν: φίλον ἄνδρα διδάσχειν, τοῦτο μόνον εὐΞ5- 
΄ ΟΝ ν ἡ γούμενον ἑαυτῷ ὅ,τι ἄν ποτε πάθοι παρά τινός. 

συ .-» 

0 Τῷ Νεοκαισαρείτῃ ᾿ 

γράμματα ἔδοξε πέμπειν ἡμῖν; οὐ μὴν δὲ 
τῇ ἀληθείᾳ καὶ πέπομφε' πλὴν ὅσον δηλῶσαι ὅτι ἅπερ ἔξει 
πρὸς σέ, ταῦτα. πρὸς τὸν ἐμὸν ἡ ὠρυν., ὥσθ᾽ ὥρα σοι παρ᾽ 
ἐχείνου. μανθάνειν. ᾿Αλλ᾽, ᾧ σύ, πάντα τοῖς σαυτοῦ ὀὐριδθος 
μενός ἐν καιρῷ τί μέλλεις ἔτι γνωρίζειν, ἅπερ χαὶ 
ἐχρῆν; ὡς ἔοιχε τας ταχὺς ἣν ὃ ἐχ τῆς πέραν ἠπείρου 
τριταῖος μέχρι: σο ἰγμένος καίπερ ἀκαιρίᾳ χρησά 
χειμῶνι παρὰ ᾿ς τ 3 ἢ σὺ τὰ ἐκεῖθεν ἐχδιδάσχων {πᾶ 
χαὶ ταῦτα οὐ πλέον δι στὼς ἢ ὅσον ὀουληθέντι εἰς χεῖρας ἡμῖν 
αὐτὰ τὰ. γράμματα 2 », ἢ ἄλλος διδάξαι χεχυτότα ποὶ 

Δαν ᾿ 
οἧς ἀπόνως διδάξαι: ἀλλὰ τί σο; πλέον ἐκ τῶν μακρῶν ΦΣΟῸΥΣ 
ταῦτα μὲν γάρ σοι συνήθη καὶ πράττειν καὶ πάσχειν χαὶ παρ᾽ 
ἡμῶν ἀχούειν εἴ ν πάντα δὲ πράγματα. τὸ σὸν μέρος καὶ μικοὶ 
καὶ μείζω ἀπόλοιτο: οὗ γάρ σοι, ὅτι μὴ σαυτῷ σχολὴ τῷ 
προσέχε:ν τὸν γοῦν, οὔτ᾽ ὀδυνωμένῳ ὄντι, καὶ ταῦτα ἐξ αἴμα- 



ὩΣ ΒΑΣ ἘΡΤΟΥΤΕΝΣ ΤΥ ΑΤΗΝ ἈΡΡῚ : 

2; “ὩπΠαοας χολ ρὰ Ων, 

“ ἘΕΟΡ ΨΌΝΟΡΗΝ 

οονὍον ΘΟ Ὁ ΨΡ ἘΡΎΙΝΝ 

αἰ πρρευασυν ταῖς να κοκκιεν τς 

ΤΕΣ ΗΛ ΈΕΡ ΜΙΝ ΠΈΣ ΤΕ ἘΕΊ Ν ΤῊ 

8 Σωφρονίου Λεοντοπόλεως 

τος, οὔτε φίλῳ ἀλγοῦντι: οὔτ᾽ ἄλλῳ ἀνθρώπων οὐδενί, φιλαν- 
Ἂ Η͂ ᾿ ΓῚ ῃ 

θρωπία δὲ καὶ τὸ τὸν πλησίον ὡς ἑαυτὸν στέργειν καὶ εἴτι 

θεῖναι πρόσταγμα παραπλήσιον ἄλλως ρήματα παρὰ σοί, ἐφ᾽ 

οἷς εἴτις ἀνὴρ φίλα σοι φρονῶν ἐν τῷ θίῳ, δυοῖν τούτοιν δι- 

καίως θάτερον -εὔξαιτ᾽ ἂν ὑπὲρ σοῦ: ἢ γνώμης τῆςδε μετα- 

βαλόντα ἀμείνο" ἤσασθαι, ἢ μὴ τυχεῖν ποτε ἀνδρὸς προῃ- αλόντα ἀμείνονα χτήσασθαι, ἢ μὴ τυχ ρὸς προῃ 

ρημένοὺ τοιούτου φαίγεσθαι περὶ σὲ χαὶ τὰ σά, ὅποϊός τις 

ὶ αὐτὸς νῦν ὁρᾷ περὶ τοὺς σαυτοῦ. 

οα΄) Τῷ μοναχῷ ᾿]ασίτῃ 

“Ὃς σοι τὴν ἐπιστολὴν ἐγχειρίζει τῶν χαθ᾽ ἑταιρίαν ἐμοὶ 

προσηκόντων σχεδὸν ὧν παλαιότατος, τῆς ἑταιρίας ἔχεται μέ- 
᾿Ὶ “- ΑΝ , » 2 , γι “- Χ “ἋἋ 

χρι καὶ νῦν καὶ ἐπιτήδειός ἐστιν ἀμετάθλητος: οἰκεῖ δὲ μᾶλ- 

λον δὲ ᾧχει τὴν τοῦ Παντοκράτορος μονήν, ἀλλὰ νῦν ἐχεῖ- 

θεν ἀπελαθείς, χαὶ τὴν αἰτίαν αὐτὸς διδασκέτω, εἰς ταὐτὸν 

κοσμικοῖς ἀνδράσι συνάγεται, ὅτι μηδ᾽ ἔχει μετὰ μοναχῶν οἷ- 

χεῖν, ἀπορρηθὲν εἰς μηδεμίαν αὐτὸν δέχεσθαι τῶν ἐν Βυζαν- 

τίῳ μονῶν. Καὶ τοίνυν ὡς ἄχθεται τῇ τοιαύτῃ διατριδῇ καὶ 

οὖκ ἀνεχτῶς φέρει θορύδῳ κοσμικῶν ἀνδρῶν ἀναμίγνυσθαι 
ὲ τ {τ 7 

ἤθεσι τοῖς μοναχῶν καὶ διαίτῃ ἐξ ἔτι νηπίων ἀνακεχραμένος, 

τί χρὴ λέγειν; πλὴν οὕτως ἔχοντα, λογισμός τις ἐνέπεισεν, 

ὥς τισιν ἡμῖν προσιένα!--- καὶ γάρ τοι δοκοῦμεν τοῖς πολλοῖς 
ὡς μὴ) τὶ ς 

εἶναί τι, ἀπατωμένοις ὡς τὰ πολλὰ τοῖς ἔξωθεν ἡμῶν πλά- 

σμασι ---χαὶ προστιόντα αἰτεῖν ὥσθ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ δέησιν πρὸς τὸν 

θειότατον πατριάρζην ἀνενεγκεῖν, ἵν᾿ ὥσπερ τῆς ἑαυτοῦ μονῇ 
ἐὐριαρ ᾽ μονὴς 

προστάγματι ἐξερρίφη - πατριαρχικῷ, οὕτω δὴ κχαὶ νεύσει τῇ 

πατριάρχου τῆς εἰς ἐχείνην αὖθις εἰσόδου τύχῃ ἀλλ᾽ εἰ μή 

με δέος ἅμα χαὶ αἰδὼς εἶργον περὶ τῶν τοιούτων προσελθεῖν 

" 

τον ὡς οὗτος αἰτεῖ: ἐπεὶ δ᾽ ἐμποδὼν ἵσταται τὰ εἰρημένα, καὶ 
φ. ὦ τ᾿ 1. ἜΣ 

ἀφαιρεῖται, ἀπεῖδον πρὸς δεύτερον πλοῦν ἱ ᾽ τ ) τὸ τὸσοῦτον θαρρεῖν 

τὴν σὴν λέγω φιλίαν, ἢ δὴ καὶ συνίστημι τὸν μοναχόν, θαρ- ̓  ὶ 
'. 

ρήσας αὐτὴν ἔσεσθχ: τὰ πρὸς τὸν πατριάρχην τῷδε, ὅσα πὲρ 



ἣν 
ΗΝ 
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΄ 
καὶ Γεώργιος ἔμελλεν, εἰ ἀδείας ἐπειλημμένος ἐτύγχανε. Τοῦ- 

“τὸν τοίνυν εἴπερ εἰς δύναμιν εὖ ἐργάσῃ, ἀληθῶς μὲν ἔσῃ κά- 

ξΞιν, ὡς πολὺ μᾶλλον τῇ σαυ- 

τοῦ ἀρετῇ, δι’ ἣν εἰκὸς καὶ τῶν ὑπὲρ δύναμιν ἅπτεσθα!, ὅταν 
τίς σου δεόμενος φαίνητα: ὅτι ὃ 
εὖ ποιῆσαι δυνήσῃ, καὶ διαμαρτεῖν οὐχ ἔσται, θαρρῶ μὲν ἐγώ, 

θάρρει καὶ σύ, γινώσχων ὡς δυσωπηθῆναι ταχὺς ὁ τ 

σίαν δέχεσθαι μέλλων χαὶ ὡς οἴκοθεν! διάζεται π 

θειαν’ ὃν εὖ ἴσθι χαὶ ἐπὶ πλέον πρὸς ταῦτα χινήσων, εἰ μεταξὺ 

πρεσθεύων παρενείροις χαὶ ὅσος τῷ ταλαιπώρῳ τούτῳ ἐπήρτη- 

ται χίνδυνος ἐπὶ χρόνον ἔξω διατ ρίδοντι τῆς μονῆς χαὶ δυοῖν 

τε καὶ σφριγώσης νεότητος: χαὶ ἃ μὲν ἐγὼ ζητῶ σε, σὶ 

τὸν δεσπότην ᾿μέλλεις τὸν πατριάρχην, οὕτως εὔλογα: οὐκοῦν 
θαρρήσας Θεῷ δικαίων αἰτήσεων πληρωτῇ αὐτίκα μάλα πρδξ τὲ 
τὴν ἱκεσίαν. 

τοῖν παλαμναιοτάτην ἐχθροῖν μέσῳ ἐναπολαμδανομένῳ βελίαρ 

Σ 

οβ) Τῷ Μελιτινιώτῃ 

Εὔχομαι εἰς Θεὸν ἵνα χἂν αὐτὸς ὑγιαΐνοις ἐγὼ δὲ ᾿ 
τούτου πολλάκις εὐξάμενος. καὶ πολλάκις αἰτήσας Θεὸν 
ἠδυνήθην ᾿πυχεῖν: τάχα ὅτ τ: χαχῶς αἰτῶ χαὶ ἀσυμφερόντω δὲ Ρ, 

ὡς μέλλων ἐν οἷς μὴ φίλον Θεῷ καταδαπανῆσαι τὴν εὐεξίαν 
τοῦ σώματος: ἀλλ᾽ ἴσως περὶ τῆς "ώρας ὑπολαμδάνεις δυσχε- 
ραίνειν ἐμέ, ἥτις δαρεῖά τε χαὶ ἐπὶ χρόνον ἤξη πολὺν ἐνσχή- 
φασά μοι οὐ μόνον τὴν ἐν σαρχὶ ἐχμυζήσασά ἐστιν ὑγρότητα, 
ἀλλὰ χαὶ εἴ τις ἱκμὰς ἐν βάθεσιν ὀστέων ἐχρύπτετο" ἐγὼ δὲ 
οὗ περὲ ταύτης νυνί, οἶδα γάρ σε ὡς χαὶ ὀφθαλμοῖς αὑτοῖς 
ἔχεις τὸ τοιοῦτον ἕλκος γατειληφώς, τὸ δὲ πρότριτα δεινὸν 
ἐχεῖνο λέγω, ὅπερ παρὰ προσδοκίαν συμβάν, εἰ μὴ ὁ ἀγαθὸς 
ἐρρύσατο, οὐκ ἂν ἐπεσχέθη οὐδενὶ τρόπῳ τοῦ μὴ ἐχσοτῆτα: 
ἡμᾶς τῶν παρόντων: πυνθάνῃ ὅ,τι ποτὲ ἣν ἐκεῖνο καὶ ὅπως 
συνέστη; τρίτη παρῆλθεν ἐκ τῆς πρώτης τῶν νηστειῶν ἡμέρα, 

ἢ χαὶ οἴκοθεν Β. 



᾿ 

. 
Ϊ { 
Ἰ 

Ἂς 

᾿ ας Ὁ - ἐ τ οἷς Ε 
κἀνὼ ποεστογόμην τῷ ὕδατ' χαὶ ἔπινον ἀμφότεροι ἀπδεῶς καὶ: 

κἀγὼ προσηρχόμην τῷ ὅδο Σ ΗΕ. ϑδῶς 
Ρ σὺ δέ μοὺ χαὶ ἄλλοτε χατηγόρησας ὡς ἀσυμμετρὼς 

Έ δ τος τ ΘΟ ΝΣ ἧς, 
ὑδροποτῷ, χα! πάλιν κατηγορεῖς ὡς ἔγωγε. ὁ αὐτός εἶμι ἔτ' 

χαὶ νῦν, καὶ ἠλλοίωμαι οὐδὲ μετὰ τὴν πληγήν. Καὶ τον 

ἢ τον τὸν τρόπον, ἦσαν μέντοι λυπηροὶ τῇ κεφα- 

ἧς Φυχῥοποσίας ἀτμοὶ εἰς αὐτὴν ἅπαντε τ Ξ 

ἀνιόντε: χαὶ ἀποχαθιστάμενο!, ἐλύπει δὲ οὐχ ἥχιστα καὶ τὸ 

τέρωθεν πολὺς τῇ ἀκροπόλε: τοῦ Ἀμελθὲς Ἰὰ ἐπεχράτει σα- 
᾿ 

φῶς ἐν αὐτῇ τὰ χείρω" ἐντεῦθεν γὰρ χκατάφυξις ἐγχεφό λοὺυ χαὶ 

ὃ, τν 

᾿ 

- 
Ὁ 

πλήρωσις χεφαλῆς ̓ ς ἀπέπτων ὑγρῶν, χαὶ χατάρρους καὶ ὅσα 

ς τοιούτοις ἔδε. γὰρ συμφόρησιν τοιαύτην γενέ- 

σθα: ἵν᾽ ἱκανῶς : τς ὄλεθρος συγχροτῆται" ἀλλ᾽. εἰ μὲν 

οἵ μυχτῆρες ἐλευθέρως εἶχον χαὶ δίοδος ἣν τοῖς ὑγροῖς, τάχα 

σὺν χρόνῳ ταῦτα ἐκηρορηθόν τοὶ παρέσχον ἄν ποτε ῥαΐσαι τῇ 
ΝΠ] 

χεφαλῇ; νονὶ δ᾽ ἐχείνων πνεύματι, εἴ τινι ἄλλῳ συμπτώματι 

ἀποφραγέντων, ἣ πᾶσα ἐπιρροὴ κατὰ τοῦ φάρυγγος γέγονε" 
Τ 

ἃ 
καὶ ̓ ...: μὲν οὗτος ἐκ τῆς Φυχρότητος καὶ ταῦ τῶν 

ΚΤ 
μόνως ἔσπων “οὐδ ἀθελειξα τοῦ .. θῆχες ἐπὶ τούτο! 

ο 

προφανὴς χαὶ ἀνθρωπίνως εἰπεῖν, τῆς σωτηρίας ἀπόγνωσις, Κα 

τὸ ἊΝ δὴ δ Σ ἽΝ τοιοῦτόν 

ἢ καὶ πνεῖ 

ἐξήγειρεν ἀἰξοὸς ἰατροῦ ἊΝ ἴασιν ΔΑ ἡμᾶς ἐνεργῆσαι, χαὶ 

ἐνήργησεν οὗτος χαλῷς ὁμοῦ τε γὰρ ἐν τούτοις ὄντας εἶδεν 
Π}: ͵ Ὸ Ὁ 

ἡμᾶς καὶ συμφέρον εἶπε τὴν φλεβοτομίαν, χαὶ προσέταξε χρὴ, 

σασθα', καὶ ἐχρησάμεθα' καὶ ἐξ ἐχείνου ρᾷον μὲν ἔσχομεν, 

ἣν ὅπο ῃ ν ἡπολλάνημεν: ἥ ἘΞ ᾽ 225 πλὴν οὕπω καὶ σήμερον καθαρῶς ἀπηλλάγημεν' ἢ τε γὰρ ῥὴξ 

ἔτι μένει πολλή, ὅ τε περὶ τὸν ἦχον τραχύτης, τῶν ἄλλων μένει πολλὴ», Ἢ τς περι τὸ 1χ9 ραχϑτης, λῶν 

δὲ πλὴν τῆς ἐσχάτης ἀδυναμίας καὶ τῆς δίψης τό γε νῦν ἕ 

λεῖ. Τὴν δὲ δὴ ψώραν ὡς ἀλλότριόν τι παρὰ ταῦτα 

29: γαγοῦ γαὶ πάλχ! γνώριμον ἐξχίρω λόγου" εἰ δὲ χαὶ πά- 
Ὁ ͵, ὔ 
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, Ω ᾿ 
λιν ἀκούειν, τί περὶ ταύτης αἱρῇ, νέα τις ἔστι χαὶ ἀχμάζουσα 

τὸν ἀεὶ χρόνον ἄλλη ἐπ’ ἄλλην ἐκ βάθους ἐγειρομένη, οἵους 

τοὺς τοῦ Σύλλα φθεῖρας παρὰ Πλουτάρχῳ ἃκχούεις, δι ἣν οὔτε 

χαθεύδειν συγχωρούμεθα, καὶ πᾶσαν ἣν ἄν τ 

Ὡ᾽ ὧν ἀηδῶς προσιέμεθα: ἢ παλλαγῆναι ὅσα ἕ δὴ χαὶ τῶν ἄλλων 

τῷ ταλαιπώρῳ ἐνοχλεῖ σχήνει, εἰ συμφέρει, εὔχου χαὶ αὖτός, 

γὰὶ δυσωπῶ πρὸς Θεόν: εἰ δὲ μὴ συμφέρει, οὔτ᾽ ἐγὼ - θουλοί- 

μὴν ποτὲ τὴν ἀπαλλαγήν, μήτε σὺ εὔχου: εἰ γὰρ χαὶ τῶν 

ἡδέων ἔσθ᾽ ὅτε ἀπο οτυγχάνοντες δυσχεραΐνομεν, ἀλλ᾽ οὐ πάν- 
Η 

τοτε φίλα ἡμῖν τὰ τοιαῦτα τοῦ συμφέροντος προτιμᾶν, ἐκεῖνο 
, 

δὲ τοῦτο ὡς ἐπὶ τὸ πολύ... 

ογ) Τῷ μοναχῷ κὺρ ἥῆεϑοδίῳ 

Ἔρωτᾷς τί ἡμῖν ἣ ἀφέλεια τῶν πρὸς σὲ βούλεται γραμ- 

μάτων, οὐκ εἰωθὸς ὃν δέχεσθαί σε τοιαῦτα. τὰ παρ᾽ ἡμῶν: οὐδὲν 

ἕτερον, ὦ ᾽γαθέ, ἀλλ’ ἢ σ σαφέστερον τὰ ἐπεισπεσόντα ἡμῖν ἀγιαρὰ 
χαὶ τὴν ἀλλοίωσιν, ἣν διὰ ταῦτα πεπ όνθαμε ν παραστῆσαι καὶ γάρ 
τοι ἵνα συντόμως ἐξείπω τὸ πᾶν. νόσος ΠΗ ἐκ προαιρέσεως 
-πονηρᾶς χαὶ φαύλης συστᾶσα τὸν γνεμόνα νοῦν τῶν ὑψηλο- 

τέρων κατὰ φύσιν δρόμων ᾿κατήνεγχεν; ὡς ἐντεῦθεν χαμαίζηλα 

καὶ νοεῖν καὶ φθέγγεσθαι βυΠοθυεῦ καὶ οἷα οὐδέποτε πρό- 

τερον, ὅτ᾽ ἐκεῖνος μετέωρος ὧν πάντα συμμε τεωρίζων ἣν τὰ 

ἡμέτερα’ τῷ δὲ δὴ τοιούτῳ δεινῷ οὐ μετρίῳ ὄντι ἄνθρωπον 

ταπεινῶσαι χαὶ σώματος ἀρρωστία συνεπιθεμένη καὶ αὐτὴ χα- 

λεπωτάτη ὅσῳ καὶ πολυχρονιωτάτη ὧν οἷδα ἐμοὶ συμδῆναι, τὸ 

πᾶν ἡμῶν ἀνέτρεφεν εἰς γῆν χαὶ χατέβδαλε: κείμεθα. λοιπὸν 

ἔχοντες λέγειν ὡς καλῶς πράττομεν κατ᾽ οὐδὲν τῶν ἡμετέρων, 

χατὰ πάντα δὲ ὅτι χακχῶς, εἶτα τὸν ὀὕτως ἔχοντα ἐπιστολῶν 

ζητεῖς ἀρετὴν ετὰ τὴν τῆς φυχῆς, μετὰ τὴν τοῦ σώματος 

χαχεξίαν; χαὶ πῶς οὐχ ἂν ἀδιακρίτως αἰτίῃς; ἐγὼ μὲν 

οὖν ἔργα παρασχεῖν μοι τὰ τῶν ὁλοχλήρως ὑγιαινόντων οὐδ᾽ 

ἄν ποτε, οὐδὲ τὸν χαθ᾽ ἕν μόνον τούτων νοσοῦντα ἠξίωσα: ὅταν 
ΝῚ ΄ δὲ χατ᾽ ἄμφω ὁδρᾶτχί τις χαχῶς διαχείμξνος, ἢ τῶνος ἀπολο- 
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γίαν πρός γξ8 τοῦτο Σεήσει; τῷ ὄντι γὰρ μέγιστον εἰς λό- 

γοὺς ἐμπόδιον ὅταν φαύλως περὶ τὸ καλὸν διάκηται,͵ ἣ φυχὴ 

καὶ περὶ τὴν διχσκόπησιν' τῶν ὄντων ὃ τεχνίτης νοῦς ἔχῃ πε- 

πλανημένως χαὶ τὸ σῶμα δὲ χαὶ αὐτὸ πονήρως ἔχον οὐ μι- 

χράν τινα τὴν ἔνστασιν πρὸς ἐπίδειξιν καλῶν λόγων παρέ- 

ξεται αἴτιον. δὲ τούτου ὅτι δύναμις ἅπασα ἣςτινοσοῦν ἐπιστήμης 
ν 

- καὶ τέ) χϑὴς ἐκ νοὸς ὡρμημένη τὸ πρῶτον, οὐκ ἂν ποτΞ το- 

Ω 

σοῦτον προέλθῃ ὥστε χαὶ ἔργῳ φανῆναι καὶ αἰσθήσει: γενέσθαι 

χαταληπτή, ὅτι μὴ διὰ σῴματος χαὶ τῶν σωματικῶν ὡς δι᾽ 

οὖν μέλλει τι δεξιὸν ἐχεῖθεν φανῆναι, ἀμφό- 

εἴ τὸν τεχνίτην αὗτόν, χαὶ τὸ δι’ οὗ ἣ τέχνη 
ΠΩ τινός 

πτερὰ ἐρρῶσ σθαι 

- γίνεται ἐμῷ ρανῆς: ἂν δὲ χαὶ ἄμφω ταῦτα. ἢ καὶ θάτερον ἠδ νὰ 

μελῶς ἔχον ἐστίν, ἀνάγκη πᾶσα χαὶ τὸ τῆς τέχνης ἀποτέ- 

΄, 

,λεσμα ὡς πλεῖστον λείπεσθαι τῆς ὀρθότητος: ὅγε δὴ χαὶ εἰς 

ἡμᾶς συμβαῖνόν ὁρῶν τὰ ρηθέντα ἤδη αἴτια εἶναι χαταλογίζου.. 

οδ)ὺ Τῷ Κορέσῃ μοναχῷ τω μὴ 

-" πιοιίς Ὁ Ὰ Ξ ᾿ 
Ἔτι περιττῶς ἔχομεν τῶν ἀνιαρῶν χαὶ τὴ ὕτον ἅμαρτω-. 

λῶν πλου. τοῦμεν τὰς ἀσθενείας, καὶ τοῦτο πάνυ δικαίως οἷα γὰρ᾽ 

ἐσπείραμεν τοιοῦτον πάντως ἡμῶν καὶ τὸ γεώργιον ἔσται" ἀλλὰ 

τυχεῖν ἀπαλλαγῆς ποτε ἢ μὴ ΠῚ φέρειν τὴν μάστιγα ἔργον 

ἂν εἴη Θεοῦ χαὶ τῶν σῶν εὐχῶν. Ἐπεὶ δὲ μέλλομεν ἤδη καὶ πό- 

ματα καθάρσια σὺν Θεῷ ἀν τὸ ν, πληθυντικῶς. δὲ εἴρηκα, ὅτι 
’ Η ε 

χαὶ πρὸς πολλὰ πα » γενοῦ μο: χα! σὺ ἐντονώτερος Π 
τὸ 

[᾿] Ω “ [μ} ΟῚ Ω 

Θ ἐπῈΣ 
τὴν πρὸς Θεὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἱκεσίαν, ὡς ἂν εἰ μὴ ὠφελείας ἐκ τῆς 

χρήσεως τύχωμεν; εἰς γοῦν τὴν ἀρχαίαν ἔξιν μὴ ζημιωθῶμεν' ὅτι. 

δὲ οὐ μέτριος ἐν τοῖς τὸ τούτοις ὃ φόθος πάντως γ8 καὶ αὐτὸς σὺυν- 

: ἐπίστασαι, χαΐ γξ ἀγωνιᾶν σε Ἴδη νομ' (ζω χαὶ μετέωρον ε εἶναι τὴν 

2 

«ποῦ πράγματος οἵαν ξξ:, ἀπεχϑεχόμενον τελξυτήν᾽ εἶεν, Σὺ δὲ μὴ 

τὴν ἀσθένειαν συμβῆνα: ἐχ τοῦ μὴ ἐπιθξλ Ξῖσθα, τοῦ σώματος νό- 

μιζε, χαὶ γὰρ ἔ ἔνεχα τούτου χαὶ πολλὴν ἔδει τὴν ὑγείαν παρεῖ- 

ναι ἡμῖν, καὶ πρώην βλακΞίᾳ προχξ ιμένοις χαὶ νῦν ϑλαχυ:κωτέροις 

(1) χιαχόπησιν ὃ χῷδ. 
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ἑαυτῶν γεγονόσιν, ὡς χαὶ τῷ φίτρῳ μᾶλλον ἐπ τ 

Ω᾽ Ὁ 

[ἢ] Ω7 ξ ̓ ξ [Ὁ Ω δ εὶ ἴῳ σὲ 

σώματος: ἀλλ᾽ ἔστιν ἡμῖν αἰτία τῆς φανερᾶς τῆς δε νόσου Τῦ- 

χῆς ἀθέατος νόσος, ἣν ἤσχησαν ἐχ πολλῶν ἤδη τῶν χρόνων 

προαίρεσις ἄτοπος χαὶ γνώμη νεὔουσα πρὸς τὰ χείρω: ἣν εἰ μὴ 
" 

πρὸς γὰρ ἡμῶν ἡ ταὐτῆς ἐστὶ δεόντως ἰατρεῦσαι θελήσομεν 

θεραπεία.---οὐδὲ τῆς ἐν ὀφθαλμοῖς δρωμένης ἀπαλλαγζησόμεθα: 

πρὸς ταῦτα πρόφερέ μοι σὺ διαίτης πονηρίαν καὶ μοχθηρίαν τρο- 

φῆς καὶ σκήνους ἀτημελησίαν χαὶ ὅσα σοι φίλον ἀνεπιστημόνως 

ἐμοὶ ἐγκαλεῖν’ ὡς οὐδείς γέ σοι ἐπιτιμῶν ἔσται μὴ τὰ κατὰ προ- 

αίρεσιν λέγειν: ἐγὼ δέ σε τὴν τιμίαν ἐμοὶ κεφαλὴν τοῦτ᾽ ἀξιῶ 

ἀντὶ πάντων’ εὔχου περὶ σωτηρίας Ψυχῆς, ἧς δὴ ἕνεχα μήπως 

ἀποτυχεῖν γένηται, καὶ ὃ πᾶς ἐμοὶ φόθος ἐστί, τοσαύτην γὰρ 

ἐμαυτῷ πρὸς αἵρεσιν τοῦ χαλοῦ σύνοιξα ρᾳθυμίαν, ὑγείας δὲ πέρι 

καὶ νόσου πάντως, ὅγε τοῖς δυοῖν συμφέρον ἐστίν, ἐκεῖνο ἐν ἡμῖν 

χαὶ πρὸς τοῦ σώζοντος οἰκονομηθήσεται. 

οε΄) Τῷ Μελιτινιώτῃ 

΄ Ἰδού σοι πέπομφα καὶ τὸ ἕτερον ᾿Αριστείδου βιδλίον: πέ- 
πομφα α δὲ οὐχ ἑκών, ἀλλ᾽ ὑπὸ τῆς ἀγάπης τυραννηθείς: τετυράν- 

νημαι ὃς οὐκ ἄχων. ἀλλ᾽ ἑκουσίως, ὡς συμδαίνειν ἐντεῦθεν αἵ- 
Ὕ " ὔ ᾿ ἐᾶν ΄᾿ ἤ,ω 

νιγμα εἶναι καὶ λέγεσθαι τὴν ἀποστολὴν τοῦ βιδλίου, ἑχουσιοα- 

χούσιον, τοῦτο δὴ τὸ περὶ τὰς φονιχὰς δίκας θρυλλούμενον' χαὶ 

ὥσπὲρ ἐγὼ τοὐμὸν μέρος θεσμὸν φιλίας πεπλήρωχα, οὕτω ποὺ 

καὶ σὺ τὸ σὸν ἐχπληρῶν φάνηθι; ἵνα μὴ τῷ ἴσῳ σχάζον, ἀλλὰ 

παντάπασιν εὖτε ἃς τὸ ἡμέτερον ἧ᾽ ἐχπλήρωσις δὲ πῶς; ἂν χαὶ 

σὺ ᾿ιχΩ: ἐμοῦ τάχιόν σε χρὴ διελθεῖν τὸ βϑιθλίον χαὶ τάχιον 

ἀποκαταστῆσαι ἡττηθεὶς τοῦδς τοῦ λόγδυ, καὶ ἀποχαταστήσῃης; 

οὕτω γάρ πού φασι, καὶ ἀληθέστατά γέ φασι, τὴν φιλίαν συνί- 

στασθαι, εἰδένα: τοὺς λέγοντας: ἀλλήλους 'λεῖν χαὶ παρὰ μέρος 

ἀλλήλων ἡττᾶσθαι: τὸ δ᾽ αὐτὸν ἀξιοῦν ἀεὶ θατέρου κρατεῖν, ἣτ- 

τᾶσθαι δὲ ἀνέχεσθαι μηδεπώποτε, οὐ φιλίως ἀλ λλήλοις χρωμένων 

"" ἔργον ὑπάρχειν, τῶν δὲ εἰρημένων ξεσποτῶν χαὶ εἶναι χαὶ ὄνο- 
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χαὶ στέργω χαὶ 3ούλ ὑἘ μηΣ Αμρὶ Ν ἡδέποτε φθορὰν αὐτῷ εἴτινα 

ἥγημαι γάρ σε 5. αι εἰδέναι" καί μοι ᾿ ἃ ταῦτα τηῤήσοις τοὐμὸν 

σωὼν αὐτό, ἢ τό γε δεύτερον χαὶ ἀπονώτερον κατὰ τὴν χώραν γε- 

νόμενος ἔνθα μὴ ἄμεινον ἔχειν τὰ πρὸς τῇ λευκῇ περιφερείᾳ 

χατ᾽ εὐθεῖαν τοῦ πταίσματος, σημεῖόν τι γράφε διορθώσεως" κατα- 

δήλων γὰρ ἐχ τῶν σημξίων τῶν μὴ καλῶς ἐχόντων χωρίων γεγε- Ι Ὁ ὶ 

γημένων, οὐ δυσχερές τι. τοῦ λοιποῦ. πρᾶγμα φανήσεται τὸ 

προσΐρκον ἡμᾶς ἀποξ: 

οστ) Τῷ Σταυρακίῳ 

Ὃ μὲν χαιρὸς ἐξ ὅτου σε τὴν σεδασμίαν ἐμοὶ κεφαλὴν οὐ 

προσείρηκα, καὶ ταῦτα π πλείστου τοῦτο ποιούμενος, πάνυ πο- 

λύς, ἀλλὰ σύ ἽΞ οὐ διὰ τ ο ἡμᾶς εὐθυνεῖς, οὐδ᾽ ἐθελήσεις λόγον 

ἀπαιτῆσα: οὐδένα: ἢ τίνα ἐ ἀπαιτήῆσῃς, ὅπου γε τὸ ἐμπόδιον οὐχ 
γ 

οἷον καὶ λανθάνειν ἐστίν; ἀλλ᾽ ἐπειδὴ περ ἐκ εἴνο, ὅ,τι περ ἄρα 

χαὶ ἣν, ἐκποδὼν ἐγένετο νεύσει Θεοῦ, πάροδος δὲ ἤδη. τοῖς ἡμετέ- 

ροις γράμμασιν ἀκωλύτοις μεθ᾽ ὁτουοῦν ἥκειν πρὸς σέ, τὸ εἰκὸς ἀφο- 

Ἐν κύς σοι πε τω βὼ .᾿ μον Ως ἜΙ ἐμᾷ δὲ χὰ αἱ βθνν 

ἦν αὖτὸ ἐδ οὕτω χαὶ σοὶ ΠΥΡᾺ ἊΝ που ό ὰ ᾿: χ δ: καὶ 
) Τ ν᾿ 

ἀδελφικωτέρᾳ, ἵν; οὕτως εἴπω, στοργῇ κινούμενοι πονθανόμε ῃά σου’ 

πυνθανόμεθα δέ, πῶς ποτε ὃ πάντα χαλὸς χἀγαθὸς σὺ τὸν ὅτοι 

ἔμενεν, εἴκοντα χαὶ αὐτὰ τῇ βὰ 
ΩΡ 

“πρὸς ταυτηνὶ τὴν ἐρῶτηθῳ, καὶ εἴ τις ψπιὸε σίως γένοιτο ἐν 

πῷ μετὰ ταῦτα χρόνῳ, ἔχειν σξ περὶ σχυτοῦ τὰ χρείττω ἀπο- 

χρινεῖσθαι, ὁποῖα δὴ καὶ τὰ τῶν ἡμετέρων εὐχῶν, ὡς ἂν χαὶ ἡμεῖς, 

εἰ καὶ μηδὲν ἔχομεν ἴδιον, οἷον εὐφραΐνεσθα! ἐπ᾿ αὐτῷ, διὰ σὲ Ὑξϑν 
ῃ 

1) κηροῦ Δ. 
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- ΩΣ καὶ τὴν σὴν εὐεξίαν εἰ δαιμονεστέρων ἡμῶν αὐτῶν α ἐσθανέμενοι, 
μξν" τοῦτο δὲ ὃ ῶ εν δή ξ Ν" ΕᾺ ἘΣ ὩΣ τὴ Ὁ Ι 

μετὰ τῶν εὐφραινομένων ὦμεν" τοῦτο δὲ δίδωσί μο: 
ΟΝ ἄνεῖν καὶ λέγει, 5 τὸ τῦε δινήτοτς ἔβα Ζε 2. ας σὸς λαμβάνειν καὶ λέ γξι», ὃ τε τῆς ἀγάπης δεσμός, εἰς ἕν "μᾶς ὡς χάλ- 

λιστα συνάγων χαὶ συντιθέμενος, ἥ τε πολυύμνητος παροιμία, ἢ 
κοινὰ τὰ τῶν φίλων εἶναι θεσπίζουσα. 

οζ) Τῷ αὐτῷ 

ἔλνω καὶ χάτω σου τῶν ἐπιστολῶν οὐκ ἀνέης εὖξαι, 
γίζων ἡμᾶς, χαὶ θαυμαστὸν οὐξέν’ οὐ γὰρ αἰσθάνῃ τῆς ἐν βίῳ 
ταλαιπωρίας ἡμῶν" εἰ δ᾽ ἐτύγγαγε αἰσθανόμενος, πάντως ἀτεὶς ς; 8 ἅτε-ς 

: ΗΜ Το ΤΟΝ το --- τπττ ΠΡ ΠΩ 

ἄδειν εὐξαιμονίας χαὶ μαχαριότητας, μεταδαλὼν ἴσας ἂν' τὴν 
παλινῳδίαν" οὐ γὰρ οἷμαί τινα τῶν ἡμετέρων ἔχοντα ἐπιστή- 
μὴν ἐθελῆσαί ποτε, εἰ. μὴ -παίζοι, τοιούτων πρὸς ἐμὲ μνησθῆ- 
ναι φωνῶν, ὁποίων αὐτὸς οὐχ οἶδ᾽ ὅπως καὶ ὕπὸ τίνος χινού- 

᾿ μενος μέμνησαι: Τὰ μὲν γὰρ ἔνδον ἡμῖν χαὶ ὅσα αἰσθήσεσιν 
τ ἄβδατα, πονηρὰ καὶ ἐφάμαρτα, ὥστε χαὶ τὸ τῆς γεέννης ὑμνού-. 

ἷ μενον πῦρ, εἰ τούτου χολάζοντος τύ: ἰξν, φιλάνθῥωπος ἂν ο 
" “ ΄ Σ Η .᾽ Ζ ΄ 

ἱ αὐτοῖς νομίζοιτο τιμωρία: τὰ σωματικὰ δὲ χαὶ φαινόμενα χό- 
πὼν χαὶ πόνων πλήρη χαὶ οὐδαμοῦ ῥᾳστώνη, νέσο!: δὲ συνε:- 

ς 
; εἴς χαὶ ποικίλαι, καὶ φθίσεις χαὶ ἐχλύσεις τοῦξς τοῦ σχήνους 
᾿ χαὶ ἰδέα πᾶσα χαχοῦ. Τὰ δὲ τῆς ἔξωθεν φαντασίας, εἰ ταῦτά 

σξ διεγείρει μακαρίζειν ἡμᾶς, ----χαὶ τί γὰρ ἄλλο;-- σχιὰ χαὶ 
ὄναρ. εἰσὶ χαὶ αὐτὸ τοῦτο σαφὴς φαντασία, τοσοῦτον πρὸς εὐ- : Ξαιμονίαν τελοῦντα, ἐπέσον τι “καὶ πρὸς γένεσιν ὅμβεων χαὶ ἜΦΆΝΝΝ , ΟῚ ΄ Ὁ Η͂ . ὑετῶν συνεισφέρει" χαπυός, ἢ πρὸς τὰς μεθ᾽ ἣ 
θεῖς ἡμῶν ἐῤγασίας, τὰ ἐν ὕπνοις φαινόμενα. χα 

᾿ ἔτ -" - Ὧν δὰ Ἵ 
᾿ οἰς ἡμεῖς χάμνομεν, σὺ μηδὲν ἐπαΐων μηδέ τ' περὶ τούτων 

ς 

ΣΤ ΡΤ ΆΣ ΤῸ, ἐχν ξωωμα, δ Ξ3 μῆς ποοτλμο υςῦτες δεν τς τωρ προς Ν 

λέγειν ἔχων σαφές, χάθησα: προσέχων τοῖς 1 
5 

» ΔῪ,Ζ 2 Ἴ- - ἀθλιότητος, ονξισοπολῶν οιμαι 

1) ἧἦσας τὴν παλινωδίαν Β. 
3) συνξισφρέρειν Α΄ 
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τα οῆ ἢ δῆς πὐλον οὐτνσιλ κεν Ε ἐτῶν οἷ " 
χρηστέ, ἥκιστα τοῦθ᾽ ἡμῶν ἔργον τῶν φιλοσόφων τὸ τοι 

αὔτα θαυμάζειν οὐδ᾽ ἁπλῶς ὅ,τι τύχοι περὶ οδτινοσοῦν ἀποφαί- 

νεσθαι, ἀλλὰ φιλοπονίχ πρότερον ἡμμένους τῆς ἀληθείας, ὅταν 

μὴ ἐξῇ ἐχ τοῦ προχείρου ταύτην λαμβάνειν, τοὺς λόγους μετὰ 

ταῦτα ἐχφέρειν, φύσε: τε χατωχυρωμένους, καὶ ἀκολουθίᾳ πραγ- 

μάτων, καὶ πανταχόθεν τὸ ἀναντίρρητον ἔχοντας, Οὕτω γὰρ 
Ν ᾿ Υ ἜΑΡΟΣ ς , ΄ ΄ 5 , 

ἂν χαὶ οὗτοι ἡμῶν' οἱ λόγο: δόγματα καλούμενοι δικαίως 

καλοῖντ᾽ ἄν: χαὶ τὰ ΠΡΞΡΈΕΙΕ φέροντες κατὰ πάντων τῶν ἄλ- 
΄ 

λων, τὸ ἀρχαῖον σφίσιν ἀξίωμα σῴζοιεν. 

οη΄) Τῷ Μαρμαρᾷ Γεωργίῳ 

Ἐξότου τὰς ΠΞΗ" μῦνας εἰλήφεις μῆνες ἤδη παρήλθοσαν 
μος ἫΝ Ἂν τὡν στιὰ Ἀχςς ὡς “ἢ Σ τ᾿ Η 

τρεῖς: ἔργον δὲ ἣν ὥστε, αὐτὰς γράφαι, ἐπὶ τούτῳ γὰρ οἶμαι καὶ 

ἔλαβες, οὐ τοσούτου χρόνου, ἀλλ᾽ ἡμερῶν πεντεχαίδεχα. Τί λοι- 

πὸν οὐχ ἀποστέλλεις αὐτὰς ἢ γεγραμμένας ἣ μή; ἢ εἰ μηδ᾽ 

ἀποστεῖλαι βούλει, τί ἢ γνώριμον ἡμῖν τοῦτο ποιεῖς χαὶ μα- 

“ταίας ἐλπίδας καὶ προσ δοχίας ἀπάγεις; Πρὸς Θεοῦ φίλος, δυοῖν 

θάτερον ὡς ἔχεις ταχέως ἔργασαι, ἢ ὡς ἔχουσι τὰ δοθέντα ἀπό- 
Ὁ ᾿ ν 

στειλόν; ἢ ὅτι οὐκ ἀποστέλλω οὐδ᾽ ἂν ἀποστείλαιμι μήνυσον. 

Καὶ ἡμῖν γε τοῦτο ἀντὶ παντὸς ἀποχρήσει" ἐντεῦθεν γὰρ χαὶ τοῦ ! ; 
ἌΡ Ἂ 

ἀνήνυτα ἐλπίζειν παυσόμεθα, καὶ τὸ δέον τῷ ἡμετέρῳ βιβλίῳ μευ; Ι 

ἑτέρωθεν ἀπο μ αὶ Ἐπ πορ ἀσδυαῖνα σὺ δ᾽ ὡς καὶ πρώην φίλος 

ἡμῖν διαμενεῖς, καὶ Ἷ ν, οὗ μᾶλλον διὰ 

τῶν ἄλλων σοὺ 

πόνων ἕνεχεν, οὺς δεν: χαὶ χαλοὺς ἡμῶν γε χάριν καὶ τῶν 

ἡμετέρων ἐπόνεσας. Κο ἘΡ γὰρ πρὸς ἡμῶν αὐτῶν καὶ πρὸς ἄλλων 

πεπαιδεύμεθα μὴ τοῖς ἐλάττοσι, τοῖς 

δὲ πλείοσιν ἀεὶ “κω, τὴν Ἄν ν, χαὶ ἐν ἐλάττωμα πολλοῖς ἄγα- 

θοῖς συσκιάζειν, 90 ἘΣ αἱ νῦν τηρήσομεν ἐπὶ σοΐ χαὶ πολλὰ μέν 

σοὺ καὶ καλὰ λογιοῦ) ς μνήμης ἀφανι- 
ΟΝ ἐ ΣΝ ἀν 

οὔμεν καὶ τῇ ὀρθῇ κρίσει εἰς οὐϑὲν λελυμασμένοι ἐσόμεθα. 

τὸ τελξοταῖον τοῦτ᾽ ὁ 

μεθα: τὸ δὲ ἕν τοῦτο ἐκ τὶ 

1) μῶν Α. 

3) χαὶ τὸ ἕν ϑέον ἃ. 



ποτ ἀνμησεσυρρρανερ, 

πστπτσσσπσοσοσττ τ τέσ τουτέου οτ τ νων κάκ ν καον σεν 

το ύοορο νυ θα κεονο ον ἐὰσοετς κἠλιρβοζο τους 

᾿ τεχμαίρεσθα:" χαὶ οἴδα μὲν ὡς παρὰ πᾶν ἕτερον ἐλαφρόν 

᾿Ἐπιστολαὶ Πατρ. Γρηγορίου τοῦ υπρίου 11 

οϑ) Τῷ Θεογνώστῳ ᾿Ιωάννῃ" 

Η . ἢ 

“Χρηστὰ ταῦτα ἢ ὅλως ἀνεχτά, ἃ σὺ ποιεῖς εἰς ἡμᾶς; ποῦ αἱ 
ἔναγχος ὑποσχέσεις; συνέθο»» ἐλθεῖν, χαὶ 9 τ 
συνέθου: δυοῖν γὰρ ἂν οὕτως ἦμεν τῶν χξ 

τῷ τὸ 

Ὁ Ὧν εἰ ξ - 
ἴτας; 

τὶ τ », » δ Σ Ἄς 

, 

τοῦ τε ἀπατηθῆναι ὥσπερ παιδία, χαὶ τοῖ μὴ ξυσχρῥασίᾳ ἐκ βαλα- 
νείου περιπεσεῖν, ὀλεθρίῳ ἔμοιγε πάθε: καὶ δ 
λιστα ὅτε θέρος ἐστί, καὶ πάντα πρὸς τὸ ξηρότερον μετατίθεται" 
πλήν, ὦ πρὸς Θεοῦ, φράσαις χαὶ ἡμῖν τὸν λόγον, ὃς χατανεῦσαι 
μὲν εἰς κοινὴν τράπεζαν συνελθεῖν ἔπεισεν ε 
ἀθετῆσα: καὶ ἡμᾶς εἰκῆ καθημένους ἐᾶσαι! δεδοικότας μὴ, ὅπερ σὶ 
πεποίηχας εἰς ἡμᾶς, ὦμεν χαὶ αὐτοὶ πεποιηκότες πρὸς σέ" καὶ διὰ 
τοῦτο νήστεις ὥραν ἐξ ὥρας ἀμείδειν, νῦν λέγοντας ἐλθεῖν, ἀλλὰ 
νῦν μέχρις οὗ τὴν ἡμέραν ὅλην λαθεῖν ἀναλῶσαι: καὶ ὄφελον ε 
τι τῶν εὐλόγων εἰπεῖν καὶ ἀπεκδύσασθαι τὰς αἰτίας ἰσχῦται", ἵνα 
χαὶ αὐτὸς τοῦ μέμφεσθαΐ σοι ἀπέσχον--- οὕτω φιλ Ὡν: - Φ» Ὁ εξ ΠΗ] ον ὡᾺ Ω τὸς ἝἜ Ἐ 
πρὸς γοῦν σὲ χαὶ ἀδικούμενος-- ὅμως ἐρεῖς οὐδέν’ οὐδὲ γὰρ ἔχεις" 
ὅθεν καὶ ἀναγχαίας δέχου τὰς μέμφε:- χαὶ τιμωρούμενος φέρε. 
᾿Αλλὰ τί ἄν σοι δικαίως μέμφοιτό 
ἐπάγοι; μέμφοιτο μὲν ὅτι χαίρεις ἀπάτῃ, κα 
τειν, πράττεις δ᾽ ὡς λέγεις οὐδέποτε: χαὶ τρίτον, ὅ σοι μάλι- ᾿] Ὁ Ἱ ᾿ ) 

στὰ προσφιλές, θέλεις ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς οὐδαμῶς" ἵστασθαι’ τιμω- 
ρίαν δ᾽ ἐποίσει μήτ᾽ αὐτὸς" προσχαλέσασθαί ποτε, μήτ᾽ ἄχλη- 
τον ἰόντα προσδέξασθαι, ἄστροις δὲ μόνοις ἐᾶσα: τὰ ἐνταῦθα 

Ψ 

τουτί πῶς γὰρ οὔ, ὅς γε καὶ χαλούμενος χαίρεις μὴ ἐνδη- 

Υ 
΄ γον ἃ σοὶ παθεῖν, ἀλλ᾽ ἃ κἀμοὶ ποιεῖν δίκαιον σχοπεῖν βούλομαι. 

σ΄) ]Ἴῳ Σαπωνοπούλῳ 

Ἔπαινῶ χαὶ σὲ τ ς ἐπιστολῆς 

ἐκεῖνον μὲν ὅτι εὐχτῶς εἰρήκει ἐμοὶ χαὶ ὡς οὐκ ἂν ἂλ ως ἡβου- 

"Ἢ τῷ Θεογνῴστῳ χυρῷ Ἰωάννῃ τῷ τητρῷ Δ. 
3) Ἰοῦσα: Α. 

5) μηδαμῶς Α. 

2) μήτ᾽ αὐτούς σς Α. 

᾿Εκμλησ. Φάρος Γ', ιγ΄ καὶ ιδ΄ 1909. 3 
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λόμην ἀκούειν, σὲ δ᾽ ὅτι οἵαν χαὶ περιλαλεὶσ σθα: ἐξήνεγχας αὐτήν. 

᾿Αλλὰ τί; δώσεις καὶ δι ἡμῶν αὐτῶν ἀχοῦσαι αὐτῆς, ἢ φήσεις 

τοῖς ρηθεῖσιν ἀρκεῖσθαι χαὶ μὴ ςητεῖν περαιτέρ 

σχύνην ἅμα καὶ λύπην φέρον εἰ : 

σης. οὐ γὰρ ἀνέξῃ τοσοῦτον ἐμὲ παριδεῖν, ὥστε πρὸς τοὺς πυνθα- 

ὙΠ: ς περὶ τῶν σῶν .--εἰσὶ γάρ, εἰσὶ πολλοὶ τοῦτο σπουξάϊον- 

τες -- τὸ τοῦ Ὁμήρου μόνον λέγειν ἔχειν, χλέος οἷον ἀχούειν, 
΄ , 
ἕέναι, καὶ μόνον ἐν τὼ χαταλελεῖοθαι ἀγέραστον: ΕΞ 

εἰδέ μηδὲν δὲ 

Καὶ ταῦτα τοσοῦτον φάσχοντα ἀγαπᾶν ἄλλον ἃ ἀγ ᾽ 

λὺ πλέον ἢ ἢ φάσκοντα. ᾿Αλλ᾽ ἐπειδὴ ὃ 
᾿ . "3 

ὃ γὰρ σὸν τόδε σὺν ἠρεμί χαθυποφαί- 

ἃς ἘΞ νει τοῦ πράγματος --- ἐγώ σοι χάριν οὐ μόνον τοῦ δοῦναι, ἀλλὰ 

χαὶ τοῦ ταχέως χαὶ σὺν ἐλευθερίᾳ δοῦνα: ὁμολογῶ. " 

΄ -- π' ΄ 3 
σεα)ὴ Τῷ.  Ξιφιλίνῳ 

ΤῸ μὲν βιθλίον ἰδού σοι εἰς χεῖρας χαὶ χρῶ ὁπόσον χαὶ ἡμεῖς ρας ρ σον χα - 

τῷ σῷ ἐχρησάμεθα" εἰ δὲ βούλει καὶ ἐπὶ πλέον χρῶ’ ἐσμὲν γὰρ 

πρόθυμοι οὐ πρὸς ἀπόδοσιν μόνον τοῦ χρέους, ἀλλ᾽ ἤδη χαὶ τοῦ 

τόκου, ἂν ἄρα τις λαμβάνειν ἐθέλῃ" οὖς δὲ παραληροῦντας ἔμαθον ᾿ 

χαὶ χατὰ τῶν ὀχυρωμάτων τῆς ῸΝ ἐπιχειρ ἶ 

τοὺς τοιούτους ὁπόσοι χαὶ οἴτινες χαίρειν ἕα' οὐ γὰρ ἐξ εὐνοί- 

ας αὐτοῖς ὃ λό) ος, ὃν ἡμῖν παρεββύλλοσϑθθη ἀλλ᾽ ἐ 

χαὶ χαχουργίας, ὥστ᾽ αὐτούς, ἵνα χαὶ πάλι» τὸν αὐτὸν ἐρῶ λόγον, 

χαίρειν ἔα’ τὸν γὰρ καὶ ὁπωσοῦν ΕΙΝΉΡΙΒΗΝ τοὺς τοιούτους 

βυκρός τις καταλήψεται ἈΠ δῖνος ἀλλὰ τοῖς μεγίστοις ἀνάγχη 

κινδυνεύειν αὐτίχα αὐτόν: ἐπειδὴ περ οὗ μόνον τὴν πρὸς τοὺς ̓  

ἔξω φιλίαν ἀτιμάσαι δεήσει, ἀλλά που καὶ γένους οἴκειότητα πα- 

ριδεῖν χαὶ ἀδελφῶν ἀρνήσασθα: γνησιότητα, καὶ ἅπαν ἀθετῆσαι τὸ 

ἐπιτήδειον" ἃ δὴ πάντα συνεωραχυῖαν καὶ τὴν μεγάλην σοὺ σύνε- 

σιν, ὡς ἔσχατα τῶν χαχῶν ὄντα, χρεὼν ἀποτροπιάζεσθαι πολ- 

λῇ τῇ σπουδῇ καὶ πρό γε τούτων τοὺς πονηροὺς ἐχείνους τοὺς τῶν 

ἢ Τῷ Σχουταριώτῃ Β. 



“πορενσεπασμαι 
ἐπιωμωνίροβ αν, 

᾿ λογίκης βαδίζουσι γράμ ματα ἐγχε 

᾿Ἐπιστολαὶ Πατρ. Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου ᾿ 19 

τοιούτων πατέρας, ὡς ἂν εἰρηνικῶς μὲν ἔχοις καὶ πρὸς τοὺς ἄλ- 

χ τοῦ 0). 

τ κῶν Ἀν Η 
λους χαὶι ἡϑὺς αὐτοῖς ὑπάρχοις ἀφ ΑΑ ἀγαπώμενος 

2 ἘΡ Βτι: ρον εἰρηνεύοις δὲ χαὶ ἐν σεαυτῷ τῷ μήτ᾽ ἄλλους 

σβ΄) Τῷ. Σταυρακίῳ! τ᾿ : 

ὃ». 
Ἕ 

ΩΝ Ω ῷ [ ψ«- 
Ἕ: Ἕ 

Ὁ ΔΝ “ ς- Ἷ Ὃν σὺ περὶ ἡμᾶς εὐδόι σαυτῷ μαρτυρεῖς, κ 

ο Ν ροῦντα τοῦτον ἐπίστασο, χαὶ οὐκ ἔστιν ὡς ἀπ 

πρὸς πάντας τοῦτον ἐκφαίνειν. ΕἸ δὲ χα χαὶ ἡμεῖς τ Σ ἴσοις μέτροις 

ἀνταγαπῶμεν, Θεῷ τε καταλείπω εἰδέναι καὶ σοί, μυρία ἐν μυρίοις 
τὸ Δ “σ- Σ .), ν ὦ τῆς ἡμετέρας, ἀγάπης λαθόντι τεχμήρια' τὸ δὲ μὴ δύνασθα: ἀλ- 

'λήλοις συνεῖναι καὶ τὸν τοσοῦτον ἡμῶν πόθον ἡμῖν μὲν συναύξειν, 

ποῖς ἔξωθεν δὲ δημοσιεύειν," ὀδυνηρὸν μὲν ἐμοὶ πρᾶγμα καὶ παν- 

τὸς ἄλλου βαρύτερον, ἀλλὰ δυστύχημα χαὶ τύχης ἔργον, οὐχ ἧ- 

μέτερον: ὥστε καὶ οὐκ ἀφίσταμα: ὑπὲρ τοῦδΞ μέμφεσθαι χαὶ ἐγκα-- 

λεῖν τῇ δαίμονι τοσαύτην ἡμῶν. ἐργασαμένῃ διάστασιν: πλὴν β8ο"- 
λομένων ἡμῶν, ἔσται τις ἴσως οὐ φαύλη τῆς ὀδύνης ταύτης πα- 
ραμυθία- ἔσται δὲ πῶς; εἰ σὺ μὲν τοῖς ἐς Βυζάντιον ἐκ Θεσσα- 

ἐρίζειν οὐχ ἀποκνήσεις, ἐγὼ ὃ 

αὖ ἐγχειρίζω τοῖς ἀπὸ Βυζαντίου ἐπιδημοῦσιν ὑμῖν. Τὸ δὲ σχια- 
- δοφείδιον ἱστουργεῖσθαι φής, χαὶ ὃ λόγος ἐμοὶ πιστός" ὅμως μέ- 

χρι τίνος πιστὸς πρό ἡθθταιν διετίαν ὅλην ἵστουρ γούμενον; ἘΝ 
γὰρ Κύχλωπος, τί λέγω. Κύκλωπος, εἰ γὰρ ὅ ὅρους εἴχομεν χε- 
φαλήν, καὶ ὕπερπεριτ ττεῦον ἄν ἐξάνη τὸ Σ'ὰ τοσούτου γινόμενον" 

ν νυνὶ δὲ ᾿“μυκρῶν τε ὄντων αὐτῶν, καὶ μιχρῷ πίλῳ σχεπομένων τὴν 
κεφαλήν, τί τοσοῦτον αἱρῇ ὑπὲρ τοῦ μηδεμίαν ἡμῖν παρέξοντος 
χρείαν ἀναξέχεσθα: κάματον; Ἐγὼ μὲν οὖν περιττὸν εἶναι τὸν 
πόνον ἡγοῦμαι εἰ δὲ λέγεις ὅτι χἀνταῦθα ἀνάλυσις γίνετα: καὶ 
μνηστῆρες διαγελῶνται, καὶ ἢ μήτη; Τηλεμάχου διὰ τοῦδε 
τοῦ δόλου τὴν τῶν ἐξ ᾿Ιθάχης νεωτέρων διαδιδράσχε: ἐπήρειαν, 
στέργω τῇ ἐπινοίᾳ χαὶ τὸ γινόμενον ἐπαινῶ. 

ἢ τῷ χαρτόφύλακ: Θεσσαλονίκης τῷ Σταυραχίῳ Αι 

Ἶ) μέχρι τίνος προδήσετα: ἃ. 
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σιγὴ Τῷ Θεογνώστῳ ἰητρῷ" 

Ἐντιμότατε δέσποτα: οὐκ οἶμαί σε τὸν ἐμὸν ἀγνοεῖν τρόπον, 

ἀλλ᾽ εἰδέναι χαλῶς ὡς εἰς δύο ταῦτα μερίζεται, ἀγάπην τε τῶν 

- ποιουμένων μελέτην τοὺς λόγους, ὡς τὸ κεφάλαιον τῶν ἀνθρω- 

πίνων μεταδιωχόντων χαλῶν, χαὶ οἴκτον τῶν πασχόντων χαχῶς" 

ὅθεν προσήχε: τὴν σεμνότητά σου συλλογιζομένην" αὐτίκα συνά- 

γεινῦ, ὅτι χαὶ τὸν παῖδα ᾿Αγάλλωνος ἀγαπῶ! τε ἅμα καὶ ἐλεῶ: 
μελέτημὰ γὰρ αὐτῷ οὐδὲν ἕτερον ὅτι μὴ λόγοι, καὶ τούτους ἐπι- 

τηδεύει οὐκ ἐν πατρῴᾳ διάγων ἑστίᾳ, καὶ παρὰ τα χαθή- 

μενος, οὐδὲ τροφῆς μεταλαγχάνων ἀταλαιπώρου, ἵν᾽ αὐτῷ ὑπ᾽ οὐ- 

ενὸς ἐγκόπτοιτο ἣ σπουδή, ἀλλὰ πόρρω καὶ γένους καὶ πατρίδος 

ἀναστρεφόμενος, καὶ πάντων ἐνδεῶς ἐ μθω ὅσα ποτὲ τὴν ἀν- 

θρωπίνην συνέχε: ζωήν. Πρόσεστι δὲ τοῖς εἰρημένοις χαὶ τρίτον, 

ὅ με χαὶ αὐτὸ βιάζει λόγον τοῦδε ἐν θξνι ᾿Αγάλλωνός. ἐστι 

"παῖς ὃ .δ᾽ ἀμφότερα τυγχάνε: ὦν, ἀνὴὸ ἀγαθός, καὶ φίλος ἐμός, 

ὧν ἔνεχεν ἐπιμελητέ ον εἶναί φημι ᾿Αγάλλωνος τοῦ ᾿ 
μικροῦ". ὑπέρ τε τὰ ἢ τῆς πατριχῆς ἀρξεῆς δίκαιός ἐστι παρ᾽ ἡμῶν 

χρηστοῦ τινος ἀ ΤΗΝ εἰδότων οἵου πατρός ἐστι χαὶ τὸ φίλου ᾿ 
ή παῖδα πατρὸς εἷς ὕναμιν εὖ ποιεῖν φιλικώτατος πάντὼν τρόπων χαὶ 

δικαιότατος. ἜΝ τόν τε δικαίου ἈΦΟΥ͂ ΟΥ εὖ καὶ καλῶς ἀναπλή:- 

'σομεν ἐπιμελούμενοι οὗπερ ἐπιμελεῖσθαί φαμεν, καὶ τῷ φίλῳ ἐχείνῳ 

μέγα δόξομεν τοῦ ἀντιφιλεῖν παρασχέσθαι τεχμήριον' ὁ ὃὲ ἀγαπή- 

σει ὁρῶν ἡμᾶς εἰς τὸν ἐξ ἑαυτοῦ ποιοῦντας τὴν χάριν’ καὶ μᾶλλον 

ἀγαπήσει, εἴπερ. εἰς αὐτὸν ἐκεῖνον ἐγίγνετο": ὅτ' καὶ τὸ πρᾶγμα 

τοῦτον συμδαῖνον τὸν τρόπον ἀνόθευτον εἶναι δοχεῖ, καὶ κολαχείας 

ἐλεύθερον. Καὶ ἃ μὲν ἐμὲ πείθει: τοῦ εἰρημένου ποιεῖσθαι λόγον, 

ταῦτά ἐστι, καὶ ποιοῦμαι χαὶ. σὺ δὲ βουλόμενος εὖ ποιεῖν αὐτόν, 

ἔχεις μὲν ἀφορμὰς τὰ προειρημένα" καὶ γὰρ βούλημά σοι χατὰ τὸ 

δυνατὸν τοὺς φιλολόγους τῶν νέων ες ργΞτεῖν, χαὶ δῆλον ἐξ ὧν χά- 

ἢ τῷ Θεογνῴώστῳ χυρῷ ᾿Ιωάννῃ τῷ ἰητρῷ Α. 

3) λογιζομένη Α. 

3) συνάγει: καὶ τὸν παῖδα ΔΑ. 

ἢ ἀγαπῶν Α. 

5) ἔγετ Α, 



μέ ταν πσασεια δεαίποαφατβφασσο ὁ 

ϑηνα φόνον 

να οννοΝ 

ψαγρν Ἐυνονρενον 

ΟΕ ΌΜΜΝΝΝ 

᾿Επιστολαὶ Πατρ. Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου 31 

θησαι πάσας τὰς ἡμέρας σαυτὸν ἐκείνοις παρέχων διδάσχαλον, τοΖ. ποὺ τε αὖ φιλοικτίρμονος εἶ, καὶ τὸν. πρεσδύτην᾽ Αγάλλωνα φἴλον χαλεῖς" ἔχεις δὲ παρὰ ταῦτα χαὶ ἔτ ρον) μεῖζον πολλῷ τῶν εἰ ρημένων εἰς τὸ πείθειν χαὶ ἰσχυρότερον" τὸ δέ ἐστιν, ὅτ: ἐγὼ κῆ- 

ὡς τοίνυν τοσούτων ἕνεχεν χαὶ τοιούτων, χαὶ αὐτὸς ἀνεχό 
τοῦ γεανίου “φροντίζειν, ἥκοντά σοι δέχου" καὶ δεξάμενος παίξΞ» 

δ᾽ ὑπὲρ τούτου μισθὸν ὅτι σο; διπλοῦς χείσεται, οὐδ᾽ αὐ 
φιβάλλει:ς" οἶδας γὰρ ὡς ἀμείβεται Θεός, ἄν τις ἄνθρωπος ὧν εὖ ἐργάσηται ἄνθρωπον: οἴδας χαὶ ᾿Αγάλλωνα, εἰ καὶ μείων σ περὶ τούτου ὃ λόγος, πλὴν οἶδας τὸν ἄνδρα, ὡς οὐκ. ἀνέξεται Σὼ 
εὰν αὐτοῦ τὸν παῖδα ιδιδάσχεσθαι εἰ δ᾽ ἐχεῖνον νοεῖς, ὅπερ 

ρ 

37) ᾿ 
. τ᾿ 3. Σ , τ ᾿ , ΄ ε 5. αν “π 

οὐκ οἰμαι, ἐμὲ τέως οἶδας" χαΐ μοι λέγοντι, ὡς εἰ μὴ ̓ Αγάλλων ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ χατάθηται τὸν μ 
ἀπιστήσεις οὐδέποιε. 

υ 5 .ΩΖ ΠΈΝΘΝΣ ᾿ ΤΩΝ ν ἜΨΠΝΙ ἀφθόνως αὐτῷ τοὺς βελτιώσοντας αὐτὸν λόγους παραξιδούς; 

ισθόν, ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ χατάθήσσμα!ι 7 Υ ἥ ἰύμαι, 

στδ΄) Θεοδοσίῳ μοναχῷ τῷ Κυξίκου: 

ΟΝ ἘΝ ΓΑ] «Ξὸο Ἕ, - ῷ. σὴ ( 
ἝΣ «Ὁ 

φ-Ὁ ΠἪ σὴ ΕΝ “ ο ΓΝ «ϑὸὸ Ω2 ὥς « ὃν Ἐ 
ΠΕΣ 

Ὡς » Ὡ Ηλ Ὡ » 
. 
ῃ τὶ [᾿ πὲ 

τοσοῦτον δὴ χαὶ τοῦ δοχεῖν 
κατὰ πάντα τρόπον οἵ 
τὸν λευχόν, ἢ τὸν ὦ Ε γδοῦτας ν ἘΠ ὰ ᾿ χὰ ΩΝ πλεῖστον μετέχοντα τοῦ λευχοῦ τὸν πιρρόν, πρὸ δὲ τοῦ πα- 

γξ εἰδότες “προχεχρίσθαι τοῦ μέλανος 
9 

χέος εἶναι: τὸν λεπτόν, χαὶ πρὸ τοῦ ἥδέος τὸν στύτηνγτα- ἘΣ γὰρ τοιοῦτον οὐ μόνον εἰς αἷμα καλὸν μεταβάλλειν, χαὶ ἐγκέφαλον ὠφελεῖν μάλα εὐῷ δες χαὶ θερμὸν θυμιῶντα, ἀλλὰ καὶ τῷ στομάχῳ συγκα τεργάζεσθαι τὰ σιτία μεγάλην αὐτῷ κατ᾽ αὐτῶν παρέχοντα τὴν ἰσχύν: οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔγωγε εἴπ ἄρτι πρώτως. σχοπὲν ἐποιούμην μεταβὰς 
ποσίαν ἀσχῆσαι, τὸν στύτοντα χαὶ λεπτὸν χαὶ ἄλλως ἄξχρω- ματισμένον ἀφείς, ἠσπασάμην ἂν τὸν σόν, ἢ τὸν χατὰ τὸν σόν: 

1) ἑαυτοῦ Α. 
Ὁ τῷ μοναχῷ θεοδοσίῳ Α. 
8) χαλῶς Α. 



ΐ 
Ἶ 
ἱ 

Ρ Σωτρονίου Αξοντοπόλεως 

ἔμελλε γάρ μοι γλυχὺς ὧν τέως, δδροποτεῖν ἀνεχομένῳ χαὶ νη- 
μελὰξ γὰρ μοι Ὺ ἕως, ὑϑροποτεῖ εχομενῷ καὶ νὴ 

πιάζοντι τὴν οἰνοποσίαν οἷον δέλεαρ καὶ παγὶς ᾿ πρὸς ταύτην 

φανῆναι, καὶ χατὰ μιχρὸν εἰς τὸν ὠφελοῦντα, ἤτοι τὸν στύ- 

: ὶ φοντα ἀγαγεῖν: ἐπεὶ δὲ πάντα ἐχεῖνα ὑπερθεξηκώς εἶμι καὶ 

ἰατρικὸς ἐκ τῆς πείρας -- ἔστι γὰρ ἔστι καὶ αὕτη διδάσχα- 

λος---οὖχ ἀπαρνήσομα: τὸ μὴ διαφορὰς οἴνων εἰδέναι καὶ φιλοχρι- 

νεῖν ἐθέλειν, τίς. μὲν χαὶ ὁπόθεν ἥκων χαλός, τίς δὲ ἀνθοσμίας, 

ὃε μηδένα ἕτερον ἀνθαιρεῖσθαι μηδ᾽ 

αὐτὸν τὸν γλυχύν, ὅτι μηδξ φίλος ὃ τοιοῦτος ἐπιστημόνων 

Σ 
ἀνδρῶν, καὶ τὸ υν εἰδότων μεταδιώκειν, ἀλλὰ παῖδας 

ἢ λιν πάντων ρέει τῶν 
σὺ ΠῚ 

8 

Ω 8 

ὃε τὸν σὸν τὰ χαὶ παχὺν χαὶ γεώδη; τὸν ἡδὺν χαὶ ἀ- 

σθενῆ καὶ χαλὸν τοῖς ἀνεκιστήμοσι, τὸν ψυχρὸν καὶ ΠΡΟ χαΐ 

τοῖς σπλάγχνοις πολέμιον, ἐν τοῖς πρώτοις συγχαταλέγω τῶν 

οἴνων, οὗ τὴν φύσιν ἐχθειάσας αὐτοῦ, τὴν δὲ σαυτοῦ ΠΣ ἣν 

μᾶς προθυμίαν ἀγάμενος" πίομαι ξὲ αὐτὸν οὐδαμῶς, ἀλλ᾽ ἔστ 

ἂν οἶνος μένῃ οὕτως ἔχων διαμενεῖ" δύο ταυτὶ τοῖς ἄλλοις 

τῶν φίλων ἐπιδεικνύμενος, τό θ᾽ ὑπερθάλλον τῆς ξαυτοῦ γλυ- 
. 

χύτητος, καὶ τὴν πρὸς ἡμᾶς τοῦ πεπομφότος διάθεσιν. 

σε.) Τῷ αὐτῷ᾽ 

σρ0τι μὲν ἐχρῆν αὐτίκα μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ τὸ ἀναγεγραμμέ- 

νον ἀποστεῖλαί σοι γράμμα, καὶ μὴ οὕτως ὑπερήμερον, ἴσον 

δ᾽ εἰπεῖν καὶ ἄχαρι ἐᾶσαι γενέσθαι ὁμολογῶ χαὶ αὐτός: ἀλλὰ 
. 

τότε δείλη τε ἦν" ὀψία, καὶ νῆστις ἔτι ἐγώ: καίγε τὸν καιρὸν 

Ὄ᾿ Η 
ἐκεῖνον τ χαὶ "οἰ ἐπὰν, εἶναι καιρόν, πάντα παριδὼν, 

ξἔδλεπον: ἐκ δὴ τούτου καὶ ὃ ἀδελφὸς μονα- 

χὸς" ὕποστ Ἅδλι ἰὸς τοῦν καὶ φιλῆς προσρήσεως ἀξιωθείς" 

γυνὶ δὲ ἦχει σοι τὸ γράμμα. Εἰ δὲ λέγεις διατί νῦν χαὶ μὴ τὴν 

χθὲς ἢ τὴν πρότριτα, τὰς ἐγγυτέρω τῆς πρώτη 5 ἡμέρας, ἐγώ σοι 

1 τῷ Κυζίκου Θεοδοσίῳ Β. 

ἢ) δείλη ἦν Α. 
8) ὃ μοναχὸς ἃ 



ἡξερῆ ρον ϑν τθ τῶ 

᾿ ᾿ 

᾿ 

το ηπημρεπς βοτξισαα ππρ τ αρριν, ον, 

τι 

Ἔπιστολα! ἴϊατρ. Τρηχορίο» τοῦ Ἰζυπρίου 25 

. ᾿ { » -- Ἂς Σαδ,Σ, τΝΣ ΕΣ 
χαὶ τούτου τὴν αἰτίαν ἐρῶ’ δύο ἢμῖν ἥστην παιδίσχω θεράποντε, 

ὧν ἅτερος ἐξ οἷαςοῦν ἐ Ὁ ἑαυτὸν ἡμῶν ἀποστήσας, θάτερον 

λέλοιπε παρ᾽ ἡμῖν" ὃν δὲ λέλοιπεν ὁρᾷς καὶ αὐτὸς παρεστῶτά σοι. 
Τούτῳ δὴ πρὸς τῷ ἔχειν τὰ ἑαυτοῦ πράττεις χαὶ τὸ τοῦ  ἐχλὃε: 

χοιπότο ὥρα ἔφγα, ὡς συμβαίνειν ἐξ ἀνάγχης αὐτῷ διπλοῦν 
ἘΠ ΕΣ ῃ ἰ Ἷ ὃ 

ὅτοῦ, μ ὃν" καὶ Ξλέπειν με 4Ξ 7 ἢ πρ ὄτερον ὑφίστασθαι χάματον ἐπειδὴ καὶ βλέπειν ἡμᾶς ἐξ ἡμι- 
᾿ ΄ 

σείας θεραπευομένους καὶ διὰ τοῦτο ΣΝ κον ντας μὴ ἀνεχό- 
μενος πάντα ἐξανύττειν ὅσα τῆς ἡμετέρας ὑπηρεσίας, εἷς ὧν 

προθυμεῖται. Τοίνυν καὶ βαδίζουσιν ἡμῖν εἰς τὰ ἂν 

οἴκοι μένουσι σύνεστι, τὰ ἔνδον εὖ διατίθεται, εἰς 

λει, ἀποστέλλεται ὅπου δήποτε, ταῖς ἄλλαις ἡμῶν χρείαις ἐφί- 
σταται’ ὅθεν χαὶ τὰς ἐν μέσῳ εἴς τινα τῶν ἐν χερσὶν ἀναγχαιό- 
τερα μεθελχόμενος' τὴν σήμερον μῶν ἀποσπασθεὶς ἘΠ: ος 
ἐπιστῆναΐξ σοι πέμπεται: ἅμα τε ἀρόμμα' περὶ τοῦ οἴνου χομί- 
ζων, χαὶ ἀπολογίαν γράμματος" δι’ ἧς καὶ ἐλπίζομέν σε ἢ 
παντάπασι τῆς ὑπερημερίας συγγινώσχοντα ἕξειν-- εἰ τέως ε 
ἔγκλημά σοι τὴν ἀρχὴν λελό ὄγισται, τὸ μέχρι δεῦρο παρενεχθῆνα 

᾿ς ὐεοα οι Ν ΕῚ Ν σε φ: 
τὴν ἐπιστολὴν----ἢ ΒΥ) σφοῦρα χαταγινώσχον τα. 

οστστ΄) Τῷ Σαπωνοπούλῳ 

Ἐλ δεῖ τι ἀκοῦσαι ἡμᾶς παρὰ σοῦ διὰ τοῦ ἀγροίχου τοῦδε 
χαὶ ἀφελοῦς ἀκουσόμεθα: διὸ ἀνάγχη δίς ποὺ χαὶ τρὶς 
αὐτοὺς λόγους ὡς εὐσυνόπτους μάλιστα χαὶ σαφεῖς παραχατα- 
θέσθα: αὐτῷ: ἀλλὰ καὶ οὕτω μόλις ἂν συμβαλοῦμεν ὅ, τι ποτὲ 
εἴρηται ἢ ὡς ἐκ σχιᾶς ς τινος, ὅτ' χαὶ σχιάς τίνας δ ἡμέτεοο 
οὗτος ἥξει κομίζων ἢ ἡμῖν καὶ πλέον οὐξέν: ἴσασιν ὅσοι τὴν 
αὐτοῦ φύσιν ἴσασιν, ὡς μὲν ἀμδλεῖα, ὡς δὲ γωθρά, ὡς παντὲς 
μᾶλλον τῶν ἔνδοθεν κινουμένων ἀχίνητος. ἣν 

στζ΄) Τῷ Νεοκαισαρείτῃ 

Τὸν “μὲν καιρὸν ὅτι χειμέριος δρᾷς, ἡμᾶς δ᾽ ὅτι τῶν ἄλλων 
ὡρῶν ταύτην πολεμίαν ἡγούμεθα γινῴώσχεις. Οἷσθ᾽ οὖν ὅ, τι 

τι 

1) καθελκόμενος Α. 

3) χαὶ γράμμα περί τινος ἑτέρου κομίζων Α. 

5) τοῦ γράμματος Α. 



δ4 Σωφρονίου Λεοντοπόλεως 

δράσεις ἐπε!δὴ μάλιστα καὶ χλαινηφόρων ἀνδρῶν καὶ χλαινερ- 

γατῶν τινων χωρία. πατεῖς, χλαῖνάν μοι τάχιστα ζήτησον τοὺς 

χρυσίνους τούςὅε λαξὼν ἐξ ἐρίου καὶ πέμψον’ ζητήσοις δὲ δί- 

πλαχα μέν, οὐ χαὶ μαρμαρίνην" οὗ γάρ εἶμι τῆς ὁμη- 

ρυκῆς ἐχείνης ἐπαινέτης ἐγώ, χαὶ τὰ φαιδρότερα τῶν χρωμάτων 

, 

Ἔ «τ: ῳ [Ὡ} (η΄ 

ὡς ἑτέροις “μᾶλλον ἡμῶν προσήκοντα παραιτοῦμαι μᾶλλον δέ 

τινα πέμφοις σχοτεινὴν. καὶ βαθεῖαν μᾶλλον, εἰ δὲ βούλει, καὶ 

πηγάδα μᾶλλον, καὶ οἵαν ὁμηριχκός τις ἀνὴρ φήσειεν ἂν εὐθὺς 

ἰδών, οἴη ἂν τελέθοι ἐπὶ σχέπας ἀνέμοιο χαὶ νυχτερινῶν πάγων 

ἀλεωρή. 

στη) Τῷ Μελιτινιώτῃ 

Καινῶν τινων ὅτι γεγόνασιν ἀκουσθέντων μοι ἐσχόπουν πὺυ- 
ε 

θέσθα: ἐπιστὰς ἐπὶ σέ', ἀλλ᾽ ὃ δοθεὶς ἡμῖν εἰς παιδαγωγίαν 

σχόλοῳ κἀὶ χατὰ τοῦ προσώπου. ραπίζων συχνὰ ἐχώλυσεν ἐπι- 

στῆναι: ὅτι τοσοῦτον καὶ μετὰ τοιαύτης σφοδρότητος τὸ ἀπα- 
ε πω γι εξ 

ραίτητον τοῦτο χατήξ: χαχόν, ὡς οὐδέποτε, ναὶ μὰ τὴν ἱεράν 

σοὺ εὐχήν, ὅτι οὕτως ἐγένετο μνημονεύω. Καὶ ἵνα δὲ συμδα- 

Ὁ 

τῆς κεφαλῆς περιέτρεχε τόπον ἢ καὶ διέτρεχεν᾽ εἰκὸς γὰρ ἀλ- 

γοῦντα μὴ ἔχειν ἐξακριβϑώσασθαι" καὶ ἣν ἐν τῷ προσώπῳ εἰ- 

λεῖν ἔχης, ὀδύνη τις χαὶ αὐτὴ δριμυτάτη, τὸν ἄνω μοι πρῶτον 

ώθει τὸ ρεῦμα καταλαμβάνειν χώῤαν, χαὶ αὐτὴ ἐξεπυροῦτό τε 

πρὸ τῆς χαταρροῆς καὶ ἐπάτασσε χαὶ δήλη ἣν προτισθομένη 

ὁ δὲ γείτων αὐτῆς ὀφθαλμὸς οὐδ᾽ αὐτὸς εἶχεν 
᾿ τοῦ μέλλοντος: 

ἐπηρεάζετο συνεχέσι παλμοῖς καὶ ἐδακρυρρόει. χαὶ 
ἠρέμα, ἀλλ᾽ 

οἷον ἀνέθρωσχεν ἐκ. τῆς ἕδρας ὑπὸ τῆς δριμύτητος ἐνοχλού- 

μενος. Καὶ ἵνα μὴ διατρίδω, τὸ μὲν ἔπασχέ μου τῆς χεφαλῆς, 

τὸ δὲ συνέπασχε, τὸ δ᾽ οὐχ ἦν ὅπως ἀναίσθητον ἔμενε, τοῦ 

καχοῦ πολιορκοῦντος ἤδη τὰ γὙειτονοῦντα χαὶ συγγενῆ. Καὶ 

ταῦτα μὲν ἦν πρὶν ἢ χατιέναι τὸ ρεῦμα' ἐπεὶ δὲ χατύήει, ὡς 

οὐκ ὥφελε, τὰ μὲν ἄλλα ἐῶ λέγειν' ἀλλ᾽ ἐφυσήθην τὸ πρό- 

σωπον, χαὶ ἐγγωνιάζω, χαὶ τὴν ἐν ὑπαίθρῳ βραχεῖαν; δια- 

1) παρὰ σὲ Α. 

3) βραχεῖαν γοῦν Α. 
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ἢ 

ρ ν 7 τριδὴν ἀπαναΐνομαι: τὸ μέν, ὅτι χαὶ τὴν μεταβολὴν τοῦ ἀέρος 

νυν 
᾿ αν τ εῖκει ον Η ; ἘΠΕΨΡΥΤΣ γον μῆνις -- βλέπεις δὲ πάντως ὁποία -- εἰς χεῖρόν τί μοι ἀπαντήσε- 

᾿Ὶ Ἂ σθα: ὑποπτεύω, ἢν ἐφίκηταί μου τῆς χεφαλῆς, τὸ δ᾽ ὅπως - καὶ 
τῶν ὁρώντων τὰς ὄψεις ἐχκλίνω, χαὶ μηδένα τῶν ἔξωθεν θε- 

[2 
“ ατὴν τοῦ οἰδήματος, οὐδὲν 

ἐφέλχωμαι ἀπαλλαγήσεσθα: δὲ 
οὕμενουν οὐδ᾽ εἰς πέμπτην! ἀγαπητὸν δὲ καὶ ἐχ τῆς ἔχτης ἐλ- 

οἷον καὶ τοῦ αἴσχους λέγειν 
᾽ ᾿ 

οὐκ εἰς τετάρτην ἧμέρ ὡτῳ Δ Σοχῶ, ὡ“ἤ 

, θούσης' μὴ εὑρέθημεν ἐν ᾧ: πέρ ἐσμεν’ οὕτω τὰ πάντα τοῖς 
πρότερον ἄνισα συνέπεσέ μοι τὰ νῦν. Κατὰ τόδε γοῦν χωλυ- 
θέντες, ὃν ὁρᾷς τρόπον, πυθέσθα: σου ἔγνωμεν. Εὲ τοίνυν καὶ 
αὐτῷ σοι δοκοῦν ἐστιν, ἐκ τοῦ ἴσου γνώριζε τρόπου, εἴ τι 
χατὰ τὴν πρώτην τῆς ὃε τῆς ἑῤδομάδος ἡμέραν συμδὰν ἡμᾶς 
ἀγνοοῦντας ἐπίστασαι: εἰ δὲ μὴ τῷ παρόντι φὴς ἁρμόζειν καὶ 
τρόπῳ καὶ χαιρῷ, ἀλλὰ συνελθόντων ἡμῶν, τοῦτο τὸ γηημα 
ἐπαινῶ καὶ αὐτὸς καὶ ἄγομαι χαθότι κελεύεις, ὡς μὴ ἐξὸν 
ἀρχιδιακόνῳ ὄντι σοι βίαν κἂν τὴν ̓ ἐλαχίστην προσαγαγεῖν ἀ- 
ναγνώστην ὄντα ἐμὲ χαὶ παρὰ τοῦ συντρόφου λόγου πεπαι- 
δεθπονον τὸ δίκαιον. ᾿ 

στϑ΄) Τῷ Κορέσῃ μοναχῷ ̓ Αγάϑωνι καὶ τῷ ΤΠ ἘΡΊΘΡΟΣ ΤΗΝ 

" ρα χαὶ ἣν, εὖ ἀξαι γένοιτο πὐτῶν ἐμοὶ ἀνιτν πλη- 
ρῶσαι θελῆσαντι, ἣν εἶχον ἐπὶ τῷ συγγενέσθαι τοῖς λόγοις. τοῦ 
ῥήτορος: ἀλλ᾽ ἐπεί, ἦ τε βίθδλος ἐνταῦθα χαὶ ἡμεῖς ἔχομεν περὶ 
τοὺς λόγους, αἰδεσθέντες τὸ λόγιον καὶ ὃν ἐγὼ περὶ τὰ προχεί- 
μβϑνα ἐνδείκνυμαι ἀγῶνα μὴ αὐθημερὸν ποιεῖσθε τὴν ζήτησιν, 
συγχωρήσαντες δὲ ἐπὶ ρηταῖς ἡμερῶν τὰ μάλιστα ἡμῖν δοκοῦντα 
ετ᾽ ἀδείας διελθεῖν, οὕτως αὖθις ἀπολαμβάνετε, ὡς ἂν χαὶ ἡμῖν 

ἐκ τῆς ἡμετέρας ταυτησὶ χάριτος προσείη τις ὠφέλεια, χαὶ 
ὑμῖν γε τοῖς ἀποστείλασιν ἢ πρέπουσα ἀνθομολόγησις, ὅτι ἂν 
ἄλλως ἢ τοῦτον τὸν τρόπον ποιήσητε ἐπειχθέντες τὴν ταχίστην 

Ἶ) ἐλθούσης] ἐλλείπει ἐν Α. 
ἢ) ἐν οἷς περ Α. 



᾿ 

ὃ6 Σωφρονίου ἀξοντοπόλεως 

τὸ βιλίον ἀφαιρή σειν ἡμᾶς οὐχ ἔχω πῶς εἰπεῖν ὅτι οὐ μᾶλλον 

λυπήσετε διὰ τὴν παρὰ χρῆμα ἀφαίρεσιν, 

ἐκ τοῦ μᾶλλον ἐχχαῦσα! πες ἔρωτα. Ἔπειδήπερ καὶ τῷ χά- 

μβνοντι βρωτοῦ τινος ἢ ποτοῦ ἅπορ οίᾳ οὐχ οὕτω λυπηρὸς 

αἰτίᾳ ὃ μηδὲ τὴν πάτα ἔχων τοιούτου τινός, ὧν ἐχεῖνος χρύζε: 

μιμνήσχεθαι πρὸς αὐτόν, ὡς ὃ προτεινόμενος μὲν χαὶ ἐ 

ζων, πρὶν δὲ ἢ χαθαρῶς εἰς χεῖρας λαβεῖν αὖθις ἄποστερ 

ὅτι καὶ τὸ εἰς πεῖσαν ἦχον φησί τίς 

ρξσιν. Ταῦτά μο: πρὸς ὑμᾶς περὶ τοὶ βιβλίου: αὐτοὶ δὲ ὑμεῖς 

τὴν ἡμετέραν γνώμην παραγομνώσαντες, κἀμὲ πρὸς ὑμᾶς με- 

θαρμόσατε: ἐν οἷς γὰρ οὐχ ἔστιν ἰσχύειν ἡμᾶς ο 

γειν ἐμάθομεν. 

"7) Τῷ. Μελιτινιώτῃ 

Ὁ» τ 
᾿ὃ 

σὴ Ὁ » τὰ 

΄ 
τὸ προοίμιον, ἵν᾽ ἑνὶ γοῦν σε ἀγρεύσω τῷ τ ᾿'τρόπῳ 

σε οὗ πάνυ τοι καταμανθάνω. σπονδόμενον τοῖς 

ἀπροοιμιάστοις τῶν λόγων ἢ τῷ ἐξ ὧν χαίροι ς αὐτὸς φίλων 

ροοιμιάζεσθαι: ὁ. ἀρχιδιάχονος Ἄδι ερίδθβα: “ἢ 

ὁποτέρως ἔχον εὖ ἢ καὶ ἑτέρως, ἄλλοι λεγόντων χαὶ σύ γὲ πρὸ 

, ὀνομάτων πρ 

τῶν ἄλλων ἱκανώτατος ὧν ἑχάτερον διαγνῶναι πλὴν εἴργασμαι: 

τί τοῦτο; οὖχ φήθην δεῖν τὴν τῶν ἀσπασμῶν ἀτιμάσαι συνή- 

θειαν, ἀρχαΐαν τε οὐσᾶν χαὶ ἱεράν" διὸ καὶ τὴν χθὲς τῆς ἡμέ- 

ρας ἤδη πρὸς ἑσπέραν ἰούσης, ἵν ἠδυχώτερά ὑ : ἀπαντήσῃ τὰ 

πράγματα ἀπίξιν ἐχεῖσε, ὅποι τῦρξ εὐυτέον ἦν ) 725 τὸν πατριάς- 
" 

χην" ἐπεὶ δ᾽ ἀπήειν χαὶ εἰσήειν οὐχ εὗρον ὡς ἤλπιζον πλήθους 

ἐρημίας, πολὺ μὲν οὖν τοὐναντίον: ἀριθμὸς γὰρ ἣν καὶ τῶν συνε- 

δριαζόντων χαὶ περι ταμένων ἐχείνων πάνυ πολύς: πλὴν τί 

ἔδει ποιῆσαι; κατηγξάμην ὡς εἴχε τὸ πρᾶγμα, χαὶ τὸ ἔθος 

ἐπλήρωσα’ καὶ τοῦθ᾽ ὡς ἐγένετο, χελευσθεὶς ἔπε χαὶ 

ολο χαθεσθεὶς ἽΡΌΤΘΡΙΝ" ἠρώτα δέ τις τῶν ἐμὰ ζουμένως ἐπιτη- 

δείων ἡμῖν" ὁ δ᾽ ἀρχιδιάχονος ποῦ; χαὶ πῶς οὗ παραγένοιτο; μά- 

λιστα δὲ τί ἂν τοῦθ᾽ ὃμῖν βούλοιτο, θάτερον ἐν ὑμῶν ἐνταῦθα 
ἘΣ 

Σ μηφαμῶς; ϑοὺλ ἀνδθης ἐμοὶ Σοχεῖν τῆς ἐρω- νῷ , 
ὀφθῆναι, θάτερον 

ἐ ; 



Η 
Ε 
᾿ 

Ἔπιστολα! Πατρ. Ῥρηγορίουυ τοῦ Κυπρί2» οἵ Ψ θη 19 Ἂ' 

τήσεως δεῖξαι, ὡς οὐκ ἔστιν ὁ 

ὡς: ἡνώμεθα καὶ παρ᾽ ἀλλήλοις ἐσμέν: πρὸς ὄν, ἐμὲ μηδὲ τὸ 

ραχύτατον δ'ασχόντα, ἐμὲ μὲν ἥκειν εἰπεῖν ἀπὸ τῆς οἰχίας 

τῆς ἐμαυτοῦ, ἐπειδὴ καὶ ἦγον σχολήν, ἐκεῖνον δὲ ἀπαραΐτη- 

τον τὴν πρὸς τὰ ἀνάχτορα ποιούμενον το Ῥαλλομένου τὸ 

τι (η. Σ) ἩΝΩ͂Σ Ἔ .ϑ Ὁ ΟῚ ἐσπερινοῦ, μὴ ἂν δυνηθῆναι καὶ ὧδε ἐλθεῖν 

ἐστιν ἀμφότερα τὸν αὐτὸν ἐχπληροῦν ἔχειν κατὰ τὸ ταὐτὸν 

τῆς ὥρας. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς τοὺς ἐρομένους ἐγώ, ἐπαχροω- 

μένου χαὶ τοῦ πατριάρχου, τὸν λόγον διαμο ορφωσάμενος χαθότ' 
᾽ Ἶ οῦσον Ὗς 

μάλιστα θεραπεῦσαι διενοούμην: σὺ δ᾽ εἰ μὲν ἐμοὶ πείθῃ; τὴν 

αὔριον. πρὶν εἴ τι ἕτερον πρᾶξαι ἐχεῖσε φοιτήσεις" ε 

αὐτὸς πολὺ τούτου γινώσκεις σοφώ τερον ἐχείνου προτιμὴητ 

τὸ σόν, ριπτέσθω δὲ τὸ ἐμὸν. καὶ οὐκ ἂν ἀλγήσω τῆς συμ-- 

βουλῆς μοι διαπεσούσης᾽ τς με δ νη δὲ μόνον, εἰ οὕτω μά- 

λιστα. μέλλει. συνοίσειν, ὅτι μηξὲ πάντα νιχᾶν ἐθέλων τἀμὰ 

πρὸς τοὺς φίλους ἘΝ ἀλλ᾽ ὅπως ἐξετασθέντος τοῦ ἀχρι- 

βοῦς ᾿ ἑχατέρωθεν, τῶν νδρώ:. Ξτὰ τοῦ μάλιστα συμφέροντος 
“Ὁ 

γίνωμαι. τοις ἀθανῦς σι υθῚ 

"α᾿)Πρὸς τὸν Μουξάλωνα καὶ τοὺς ἄλλους ὁμιλητὰς" 

τ  ἔἤΑνδρες. φίλοι, Ἑρμοῦ τρόφιμοι χαὶ μουσῶν" ε 

κατὰ τὴν βούλησιν τὴν ἐμαυτοῦ προχωρεῖν καὶ τὸ πρᾶγμα; ἀ- 

δύνατον ἂν ἣν μὴ ἀφιχέσθα:. τὴν τήμερον παρ᾽ ἡμᾶς, Τετράξος 

τε οὔσης ἡμέρας χαὶ ὡρισμένης εἰς ἔργον ἡμῖν, κἀμοῦ τε 

αὐτοῦ σχοπουμένου, ὡς καὶ πάλα: τὰς ὡρισμένας τῆς ἕβ3ο- 

μάδος εἰώθειν, καὶ τὴν νῦν οὖσαν ποιεῖν ἐπεὶ δ᾽ οὐχ ἔστιν 

ὅπως ἀνθρωπίνῃ διανοίᾳ ἣ τῶν πραγμάτων ἔχθασις. δουλεύοι 

ἀεί, ἀλλὰ χαὶ μικρὰ περιπέτεια ἔσθ᾽ ὅτε χαὶ ἐφ᾽ ὧν χαὶ ἀνέ- 

χαθεν μεμελετημένων πραγμάτων. ἐμπόξιον γίνεται, καὶ ἡμῖν 

δὲ ἄν ποῦ μεταξὺ σχκοπουμέν "οῖς τὴν πρὸς ὑμᾶς" θέσθα: 

Ἢ Τοῖς ἑχυτοῦ ὁμιληταῖς" τῷ τε δίουζάλων: κὺρ Θεοδώρῳ λογοθέτῃ τῶν Γενιχῶν; 

χαὶ τοῖς λοιποῖς Α. ΄ 

4) ἡμῖν ἄν. που Α. 

4) τὴν πρὸς ὑμᾶς ἢ συνόλως ἀγανακτ 
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πορεΐχν, ἕτερόν τι ἐπισυμδὰν ἐπέ ἔσχε τε χαὶ οἴχοι μένειν ἠνάγ- 
χρὴ ὄχρέως ἔχειν ὑμᾶς ἣ συνόλως ἀγαναγχτεῖν: 

΄ 

ὖ 

μάλιστα ξὲ σ συγγινώσχε: ν προσήχει καὶ τῆς ὀργῆς ς χαθυφέεσθα:, 
ὡς οὐκ ἐχ προνοίας, τῷ δε ἀκουσίῳ τῆς γνώμης προχεχωρη- 

᾿ μὴ φίλον ὑμῖν αὐτίκα χρῆσθαι: 
ϑυγγνώμῃ, ὅτ: ΡΈΚΤΩΝ: καὶ χρὴ πρότερον, ἵνα χαθ’ ὑμᾶς 

δ᾿ κότος τοῦ πράγματος: εἰ 

ἕπω,. κατὰ τοῦ λελυπηχότος ὀργίζεσθαι, εἴτα χαὶ τοῦ χαλε- 
παίνειν λῆξαι, μὴ χατ᾽ τ πρ τος Θεοῦ δυσωπῶ, τοῦ δὲ ρεύ- 
ματος ὅπερ χατὰ τοῦ προσώπ Ὁ μοὺ ρεῖν εἰώθε: συχνά, χατ᾽ 

Νὴ ἐχείνου τρέπετε τὴν ὀργήν: ἐπ εὶ διὰ τὸ τοιούτῳ! αἰφνιδίως 
καὶ ὡς οὐκ φελξέ ποτε ἀπαντῆσαι", ἐγὼ μὲν ἐπεσχέθην καὶ 

ς οὐχ ἤνυσα, ὑμεῖς δὲ λελύπησθε τῶν ἐλπίξων 
τὴν πρὸς ὑμᾶ 

σφαλέντες. 

β΄) Ῥήτορι τῷ Ὁλοβόλῳ 

Κόρος τῶν πάντων χαὶ αὐτοῦ γε τοῦ δοχοῦντος ἣδέ ξος" εἰ 
γοῦν χαὶ τούτου πόσῳ μᾶλλον ἀπεχϑείας καὶ μίσους; «ἔρρωσο. 

Ἦγ Ὁ: Τῷ ἐπὶ τῶν δεήσεων 

Πράττε ὡς ἂν ἐθέλῃς, ἀτὰρ ἐγὼ οὐχ ἐγκαλέσω----εἰ γάρ 
σοι φίλον οὕτως οὐδ᾽ ἐμοὶ ἐ ἐχθρὸν-- ἀλλ᾽ ἣ πρόφασις τῶν συλ- 
λαδῶν' δεῖ με παρακάμνοντα βαδίσαι: δεῖ δὲ οὐ 
ὀεθηκότα τινὸς ἵππου πάντως ἢ ἡμιόνου" εἰ πέφρικας τ ἣν ἐν- 
τολὴν ξεσποτικὴ γὰρ---ἐπισκέπτεσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας, εἰ 
μέλει σοι ταύτης πληρωτὰς φανῆνα! ἡμᾶς, χέλευς ἵππον ἀχθῆ- 
ναι καὶ ὑγίαινε. 

δ) Τῷ αὐτῷ 

Χάριν οὐδεμίαν ἡ πρότριτά σου τοῦ ἵππου εἶχεν ἀπο- 
στολή ἣν γὰρ χατόπιν τῆς χρείας φανεῖσα’ ἅρπασον τὴν ἐπὶ 
τούτῳ γοῦν χάριν, ὡς τὴν μεγάλην ἅπασαν, ἣν ἄν ποτ᾽ ἠλ- 
πισας πρὸς ἡμῶν ἕξειν ἀπολῴλεχας. 

1) τοιοῦτον Α. 

3) ἀπαντῆσαν Α. 
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ε΄) Τῷ αὐτῷ 

ον Ν τὶ εἰ Ὁ «Ἂ 
Ἐφάνη τὸ δεύτερον τοῦτο χατὰ καιρὸν πεμφθεὶς 

9 χαὶ ἐχρησάμεθα χαὶ χάρις τῷ πέμφαντι πρ σλελόγισται. 

Ε στ) Ῥήτορι τῷ ὋὉλοβόλῳι Ἶ 

Ὦ τινι μὴ φιλοτιμίας μέλει, βλὰξ ἐχεῖνός φασιν" ᾧ δ᾽ ἀλη- 
θῶς μέλει, τὴν εὔνοιαν εἰ μὴ τῶν πάντων τῶν δ᾽ οὖν πλείστων ἣ 
τῶν ὅ,τι μάλιστα θηρᾶσθαι προσήκει, ἀντεπιδειχνυμένῳΣ μοι καὶ 
αὐτῷ ὧν ἐρᾷ πρὸς τοὺς φίλους τὰ ἴσα΄ οὐ γὰρ ἔστι δυσκόλῳ 
γνώμῃ χρώμενον πρὸς τοὺς ἄλλους, εὐκόλου αὐτῶνϑ τῆς τῶν 
ἄλλων πειρᾶσθα!. Ἐξ τοίνυν φιλοτιμίας ἀντιποιῇ, ἔχε περὶ τὰ 
λεχθέντα, καὶ ὧν σὺ χρήζεις παρὰ τῶν ἄλλων λαμβάνειν, ἔχειν 
χἀκείνους ἀξίου τὰ αὐτὰ παρὰ σοῦ. 

2.) Τῷ Μελιτινιώτῃ 

Εὶ μέν τι νόσου μεταξὺ καὶ ὑγείας ἔχεις εἰπεῖν ἐν ἐχείνῳ 
π-τ-δντι ποτέ ἐστιν χαὶ ὀνομάζεται--- μάνθανε ὄντας ἡμᾶς εἰ δὲ μηδὲν ἀναμέσον, ὡς ἀξιοῦσιν, ἀλλ᾽ ἔστι τὰ τοιαῦτα στέρησις ἢ 

: ἀντίφασις ἐν τῷ αὐτῷ γένει ---δεῖ, γάρ με χαὶ ταῖς φωναῖς 
αὐταῖς χρήσασθα: τῶν περὶ ταῦτα δεινῶν -- νοσοῦντας χαὶ μὴ 
πάνυ νοσοῦντας γίνωσχε' τὸ μὲν ὅτι οὗ χαθαρῶς ὑγιαίνομεν, 
τὸ δὲ ὅτι τοῦ ἀντιθέτου οὐ πλέον ἢ ὅσον ἀδυνάτως ἔχειν τι 
ποιεῖν' αἰσθανόμεθα. αἴτιον δ᾽ εἰ ζητεῖς-- πάντως δὲ ζητεῖς --- 
τῆς εἴτε ἀνωμαλίας ταύτης ἢ νόσου χρὴ λέγειν, οὐχ ὃ 
εὑρίσκῳ, ἀλλὰ δύο τοὐλάχιστον: π ὦὥτον χαὶ δεύτερον: εἰ δ 

ἰ τ 
ρ9) 

. - 

0» Ες 7 μη ᾿ ᾿ Ψ ΥΣ - ε Ν Ἧ ΜΕ οὐ ᾿ 
βούλει πρόσεχες τε χαὶ πόρρω' ὀφθαλμῶν μὲν γὰρ καχεξία συμ-- 
βᾶσασ, ὅθεν ἀχριθῶς οὐκ οἶδα, ὡς δ᾽ οὖν φᾶἄσιν ἐξ αἵματος πλιο- 
νάσαντος, ἀναγχαίαν μοι δόξαι τὴν φλεβοτομίαν ἐποΐησεν: ἢ δὲ 
Ὦ ᾿Ὁλοδώλῳ Β. 

᾿ ἀντεπιδειχνυμένῳ χαὶ αὐτῷ ΔΑ. 
5) αὐτὸ Α. 

Ὁ) ἔχειν ποιεῖν Β. 
ἢ εἴτε νόσου Α. 
ὅ ἐπισυμθᾶσα Α. 
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χεχρημένη διὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὡς οὐκ ὥφελε, πρόξενός μοι πρὸς 

τὰ χείρω ἐγένετο. Ταῦτα μὲν οὖν αἴτια δοχοῦντα' τῆς χαθ᾽ ἡμᾶς 

διαθέσεως εἰ δὲ δεῖ χἀτὰ τοὺς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ συχνὰ βάλλοντας, 

ἵν᾽ ἑνὶ γοῦν τῶν βελῶν μὴ διαμάρτωσι τοῦ σκοποῦ, καὶ τρίτόὸν 

τι αἴτιον θεῖναι τοῦ πράγματος, Φφυχῆς καχεξία τὴν γόσον ἐπάγει 

τοῦ σώματος χαὶ ἐπὶ τὴν ὑγείαν τοῦ χείρονος ὕλην τοῦ χαχῶς 

ἔχειν τὸ κρεῖττον ποιούμεθα: δεῖ γίνεσθαι τὴν χαλὴν ἀντιστροφήν, 

ἵν᾽ εἰ μὴ ἑκάτερον, κατὰ τὸ τοῦ ουνδήσαντος πῤῥόσταγμα, τὸ 

γοῦν χρεῖττον χατὰ τὸν τοῦ δικαίου" λόγον ὑγιῶς ἔχον φυ- 

λάττοιτο. Νοσοῦμεν. τοίνυν ὡς ἄρα χαὶ νοσοῦμεν, Θεοῦ πάντως 

τὰ ΕΝ πρὸς τὸ λυσιτελέστερον διεξάγοντος, ἵν᾽ ἕν πάντως 

τῶν δύο. ποιήσῃ, ἢ μετὰ τῶν κῤειττόνων ἀξιώσει στῆναι 

ἱκανῶς ἐν τῷδε παιδευθέντας τῷ βίῳ, ἢ φιλανθρωπότερον χο- 

λάσει μὴ πάντας τρόπους πονηρίας ἐνταῦθα διεξελθόντας, 

ἀλλ᾽ ἔστιν οὺς τῷ ἐχείνου νεύματι καὶ κωλυθέντας! ποιῆσαι. 

Καὶ τὰ μὲν ἡμέτερα οὕτως" σὺ δὲ εἰ προσήεις" τῷ μεγάλῳ, 

εἰ προσιὼν ἔγνως περὶ ὧν ἡμῖν πολλὴν εἰκὸς εἶναι φροντίδα, 

δήλωσον, ὅντινα λυσιτελεῖν οἷδας ̓  τρόπον. καὶ μή. μοι προφέ- 

ρῃς μικροψυχίαν ταῦτ᾽ ἀξιοῦντι μαθεῖν πρὸ τοῦ σε ἘΝ γλυ- 

κεῖαν᾽ ἐμοὶ θέαν ἰδεῖν χαὶ ἀκόρεστον: ἐπειδή περ ἂν μὲν ἔχης 

ἀγγεῖλα! χρηστά, τοῦ χάριν ἡμῖν τοῦ χρόνου φθονήσεις καὶ 

τῆς μάλιστα διε κοῆς ἡδονῆς: καὶ διατί μὴ τὸ σὸν ἀγαθὸν 

μᾶλλον σχοπήσεις", ἡδὺν φανῆναι χαὶ ἀγαθὸν ἐκ τοῦ καλὰ 

κἀγαθὰ ἔχειν μηνῦσαι, ἢ τοὐλάττωμα τοὐμὸν «διὰ τὸ ἐπι- 

σπεῦσαι: “τὴν αἴτησιν; εἰ δὲ τοιαῦτα μὲν οὐδαμῶς, τὰ δ᾽ ἐναν- 

τία κατὰ πολύ, πρίοτον μὲν οὐ μικροφύχων᾽ ἔργον λέγεις, ἐθέ- 

λειν ἄχούειν ἃ μὴ πρὸς ἡδονὴν ὄντα τυγχάνει" ἔπειτα δὲ πῶς 

οὗ χρὴ πᾶσαν ᾿ εἰσάγειν σπουδὴν ἐ ἐν αἰσθήσει γίνεσθαι, τῶν λυ- 

Ν 

1 δοχοῦντα δύο Α. 

ἢ) χατὰ τὸν δικαίου Β: 

3) χολάσο. ἃ. κολάσει» Β. 

4) χεκωλυθέντας Α. 

35) προσήε:.. Α. 
5) σκοπήσατε ἃ. 

1) ἀγαθὰ Α. 
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ἂν ΡΞ - ον. 

πούντων αὐτίκα, ἅ γε χαὶ προχαταλαμδάνειν λυσιτελέστερον 
ἦν ὥσπερ χἀπὶ τῶν σωματικῶν ἔχει: χαχῶν, χα χαὶ πλε 
ἐκ τοῦ χρόνου ἔχοιμεν ἄδειαν μετ᾽ ἀσφαλείας χαὶ τοῦ χαθε- 
στηχῶτος. καὶ βουλεύεσθαι καὶ πραγματεύεσθαι; 

"η) Τῷ ἐπὶ τῶν δεήσεων 
ΝΝ Σήμερον ὀρθρίσαντί μοι, ἐπιθυμία ἐγένετο ἀναγνῶναι, μηδὲν 

τοιοῦτον ἐξ ἡμερῶν ἤδη πολλῶν δεδραχότι: ἐπεθύμουν δ᾽ οὐχ 
ἄλλο ἢ μετιέναι τινὰς τῶν τοῦ μεγάλου θεολόγου ἐπιστολῶν: 
καὶ δὴ τὸ ᾿σὸν ἔργον μετὰ χεῖρας λαβὼν ε εἶχον περὶ αὐτά' διιόντι 
δέ μοι, μεταξὺ θαυμάζειν. ἐπήει, πρᾶγμα Ἔτι μΊ 

ἴον λ τήμερον παρὰ σοῦ γεγονός τὸ δὲ ἣν, οὐχ οι 
}. γῳῷ περ!- 

λαθεῖν: ἥ τε γὰρ τάξις τῶν γεγραμμένων μετὰ τῆς συνθέσεως 
ἄριστα ἔχειν ἔδοξεν ὡς οὐδέποτε: αἱ πανταχόθεν ἠγμένα: γραμ- 
μαὶ μεθόριον ἐσόμεναι τῆς καταγεγραμμένης ἐπιφανείας χαὶ μή, 
ἀχριδῶς ἧσαν δει ἰκνῦσαι ὅπερ ἐγένοντο’ τῶν στοιχείων οἱ τύποι 
μετὰ τοῦ ὁλοκλήρου καὶ ἀσύγχυτοι ἔμενον ραᾳδίαν εἴ τις πει- 
ρῷτο παρέχοντες τὴν ἀνάγνωσιν ὧν πάντων μία τις α 
κατεφάνη" ἣ δὲ τὸ βούλεσθαί σε πᾶσι ἐνῶ θεραπε βιν ἐμὲ 
καὶ ὑπὲρ τούτου πᾶσαν εἰσφέρειν σ ὶ ὶ 
τί γὰρ ἕτερον;---τῷ χαλῷ τούτῳ ἔργῳ προσκείσθω χαὶ τάχος, 
ὅπως ἑχατέρωθεν ἔχῃς συγκλείσας ἡμὰς οὐδαμόθεν ἀποφυγεῖν 

ᾶ ἔχοντας τοῦ σοὶ χάριν εἰδέναι τῆς σπουδῆς τε ᾿π τῆς πξοὶ τὸ 
ἔργον χαὶ τῆς ἀρετῆς, δίκην ΤΡ ον συγχλειουσῶν ἀσφαλῷ τε 

Ὁ τ ΠΝ τῇ 3 ς ᾿ ὡς. εἴγε τῶν δύο θάτερον ἀπείη, εὔδηλον δήπου ὡς ἔστα: ἡμῖν 
"2 χώρα τὴν πρέπουσαν μὴ ἀποδιδόναι εὐχαριστίαν: ἢ τοῦ ἔργου. 

ὌΠ Ἔν μεμφομένοις ὅτι οὐ χαλόν, ἢ τοῦ τάχους ὅτ' μὴ μετὰ τὸν 
πῤοσύήχοντα χρόνον" ὑπὲρ ἀμφοτέρων δὲ μέμφεσθαι, χαὶ τοῦ 

΄ ἔργου καὶ τοῦ χρόνου χαὶ αὐτοῦ γ8 τοῦ λόγου ἀπείη. 

9.) Τῷ Σταυρακίῳ 

Τύφον ἡμῖν ἐγχαλεῖς, ὦ ᾿᾽γαθέ, καὶ οὐχ ἁμαρτάνεις λέ- 
γων', εὖ ἴσθι’ τετυφωμέγο!: γὰρ ἀληθῶς ἡμεῖς καὶ ὕπεροπτ'- 

Ὦ λόγων Β. 
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΄ 

χοί, χἂν μὴ πρὸς οὐδένα ἕτερον, πρὸς δ᾽ οὖν τοὺς χκαταφρο- 

τέῤων, εἴπέρ εἰσί τινες τὰς σφῶν ὀφρῦς αἴρον- (ἢν νητὰς τῶν ἣμε 

τες χαθ᾽ ἡμῶν. Περιφρονοῦμεν τοίνυν περιφρονούμενοι, χαὶ οὐκ 

ἄλλους ἣ τοὺς ὑπερόπτας ὑπερορῶμεν, ἵνα χατὰ τὴν παροι- 

μίαν παττάλῳ ἐχχρούηται πάτταλος, καὶ οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως τετυ- 

φωμένοις ἀνδράσιν ἐπιεικῶς ἡμεῖς προσενεχθῶμεν' οὗ μὰ τὴν 

ἡμετέραν φιλίαν, χἂν ἐπὶ γῆς μὲν ἐκεῖνοι τοὺς πόδας, εἰς οὖ- 

ρανὸν δὲ τὸ χάρα ἐρείδωσιν: ἀλλὰ χαὶ μεγαλαυχησόμεθα κατὰ 

τῶν μεγαλαύχων, καὶ αὐθαδιούμεθα, καὶ τὴν ὀφρὺν χατὰ ταὐ- 

τὸν ἐκείνοις ἢ καὶ ἔτι μᾶλλον ἀντάρωμεν" ἐπειδὴ ᾿καὶ οὗπερ 

ἐγκαλούμεθα πάθους οὐ μᾶλλόν γε ἡμεῖς αἴτιοι, ἥπερ οἱ ὀλι- 

γώρως διαχείμενοι πρὸς ἡμᾶς, ἐξ ὧν δρῶσι διδάσχοντές με τὸν 

τύφον, χαὶ τὰς τῆς ὑπεροψίας παρέχοντες ἀφορμάς: ὥστε -σω- 
ΕῚ χ 

᾿ ᾿φρονιστέον ἐστὶ πρῶτον ἐχείνους ἀνθρωπικώτερον προσφέρεσθαι 
τ ΟΝ ὧν αν ἐν ν τνον προν; οὐδ τα ρα ἐς εὐ καῖ: 
ψ' ἐν ξς Δ, ν Ψ τοῖς ἀνθρώποις, μετὰ δὲ χαὶ αὐτὸς ἔψομαι, φησὶν “Ὅμηρος: χαί 

γε ἐπιεικὴς μᾶλλον παντὸς καὶ πόρρω τύφου φανήσομαι -τῆς 

γὰρ πρώτης ἀποφυγείσης πηγῆς, στήσεται παραχρῆμα χαὶ ὁ 

ἐχκέῖθεν φερόμενος ροῦς χαὶ φλόγα πυρὸς οὐχ ἂν τις ἴδῃ συνι- 

σταμένην μὴ ὄντος τοῦ ὑπεχχαύματος". καὶ ταῦτα μέν σοι ὡς 

ἐν μετρίοις φάναι τοῦ τύφου χάριν τοῦ ἡμετέρου. Τῆς ἀγρα- 

φίας δὲ πέρι, ἣν καὶ τεχμήριον αὐτὸς τοῦ κατ᾽ ἐμὲ τύφοῦ 
Ψ μὰ Ὕ, ’ - ΣῪ , “ 

τ νεχα, εἴτι μοι μέμφῃ --- πάντως δὲ μέμφῃ ἂν 

--ἐκ μέρους καὶ σαυτὸν αἰτιῶ: ἔργα [καὶ] ταῦτα ἀνδρὸς δικαίου 

ποιεῖν: ἐπίσης γὰρ ἄμφω σύ τε χἀγὼ αἴτιοι τοῦδε τοῦ πράγ- 

ματος, ἵνα μὴ λέγω «καὶ μᾶλλον εἴπερ ἐγὼ σύ" πλεῖστα μὲν 

γραμμάτων πρὸς ἐμοῦ δεξεγμένος, ἀνταποστείλας δὲ οὐ το- 

σαῦτα' εἰ δ᾽ ἐμοὶ μόνῳ ἀντεγχλήματος τὸ μὴ γράφειν προ- 

᾿φέρεις, σαυτὸν δ᾽ δπεξάγεις αἰτίας, οὐχ ὁρῶ πῶς οὐχ ὑφαιρῇ 

λαθραίως τὰς Φήφους, μᾶλλον δ᾽ οὐ λαθραίως, ἀλλ᾽ ἀναίδην 
- Ω 

τῆς ὀρθῆς χρίσεως χκατορχῇ ὧν ἕνεχα χαὶ ἀξιχεῖς οὔτ᾽ ἐμὲ 

οὔτ᾽ ἄλλον ἀνθρώπων οὐξένα, τὴν δ᾽ ἀλήθειαν αὐτὴν χαὶ τὴν 

ὅμαιμον δίκην" χαὶ ταῦτα φιλόσοφος ἀνὴρ ὦν, χαὶ τὴν τῆς 

γεωμετρίας ἰσότητα ἐπαινῶν, καὶ πρός γε χαρτοφύλαχος ἔχων 

1) ἐνταῦθα λήγε: 2 κῶζιξ Β. 
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"" ΞΡ “- . “- ἀξίωμα ἐν οὕτω περιφανεῖ χαὶ μεγάλῃ τῇ πόλει, χαὶ τοῦ ὃι- 

ἐν Θεσσαλονίχῃ. 
᾿ χαίου προδεβλημένος, εἰ χαΐ τις ἔ: «Ἱ ) 

τὸ 
Ο ον 

67) Τῷ μοναχῷ κυρῷ Μεϑοδίῳ 

Ὑγιαίνοις ἐν Χριστῷ τιμιώτατε: ἐξ εὐχῆς μοι τὸ τοῦ 

Ω εὶ Ὡ“ γράμματος ἔστω προοίμιον: ἃ δὲ μετ προοίμιον χαὶ τὴν 
ΟΣ ΑΝ δ νυ Ὁ Ὁ Ν Ἔν ὃ εὐχήν, τὸ. βιθλίον ἡμῶν ὃ Δημοσθένης, εἰ καὶ μὴ μόνον Δη- 

μοσθένης, ἀλλ᾽ οὖν οὕτω λεγέσθω ἐκ τοῦ πλεονάζοντος, ὃν 
τρόπον χαὶ ᾿Αναξαγόρας ἠξίου χαλεῖσθα: τὰ πράγματα: τὸ τοι- ρ - ἐπὴν μ 

οὔὗτον οὐδὲ βιβλίον ἐστί, χἂν ἡμεῖς ὀνομάζωμεν, οὕτω τοῦ ᾿ ἀν μεῖς μ' ; 
πόθου βιάζοντος, ἀλλ᾽ ἐν ὕλῃ ἔτι χαὶ διαχεχυμένον χαὶ ἄτα- 

Υ 
ὑ - κτον, ὥστε δεῖσθαι, εἰ μέλει ὅπερ ὀνομάζεται εἶναι καὶ χρή- 

σιμόν τι ἔχειν τῷ χαμόντι περὶ τὴν χτῆσιν αὐτοῦ, τῆς συν- 
δεχτικῆς καὶ εἰδοποιοῦ εἴτε τέχνης χρὴ λέγειν εἴτε δυνάμεως: 
ἐπεὶ δὲ τέχνη καὶ δύναμις προσαρμόζειν τοιᾷδε ὕλη τὸ οἰκεῖον 
εἶδος ἐν σοὶ εὖ ποιοῦσαι συνέδραμον, σοῦ λοιπὸν αὐτῷ χρεία, 
καὶ παρὰ σοὶ τὸ μὴ ἀτέλεστον μη πχρερριμένον χεῖσθαι τὸν 
τοσοῦτον Δημοσθένην. Οὐκοῦν “ἔχου ἔργου τ νας καὶ εἰς 
δέοντι εἶναι τὸν ρήτορα ποίησον, ὡς κινδυνΞήξ, γε μηδὲν ε 
ναι καὶ τί γὰρ εἴη τὸ εἴδους ἐστερημένον, μὴ σοῦ ἐπιθαλόν. 
τος τὴν χεῖρα αὐτῷ; ἀλλ᾽ ἵνα μὴ δόξω σοι ἀνδρῶν ἀδιαχρί- 
τῶν πρᾶγμα ποιεῖν τοιούτων ἅπτεσθαι χαταναγχάζων ἐν Ἂ 
τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος χαιρῷ, προθεσμία σοι τοῦ ἀπαρτίσα! 

ς 
“ οὐ μιᾶς ἑθδομάδος ἔστω χρόνος, οὐδὲ δυοῖν, ἀλλὰ τριῶν ὅ- 

λων, μέχρι τοῦ πάσχα τοῦ Ἱεροῦ" διὸ ἐν τῷ τοσούτῳ χαιρῷ 
μετὰ ρᾳστώνης ἐχτείνων τὰς χεῖρας εἰς τὸ ἔργον, μᾶλλον δὲ 
εἰς τὸ πάρεργον εἰπεῖν ἀληθέστερον, ποίει ὅ, τι ἂν Θεὸς εὺ- 
δοκοίη διὰ σοῦ. Ταῦτα θαρρούντως πρὸς σὲ τέως εἰ δυνατά σο:" 
εἰ δ᾽ οὖν, οὐ βιάζω ὅτ, χαὶ μᾶλλον ἔμοιγε φίλον, μηδέποτε 
χτῆμα ἐμὸν Δημοσθένην γενέσθαι, ἢ σοὶ ὁπωσοῦν ἄνες 
βαρὺν τὸν Γεώργιον" πρὸς γὰρ τὴν σὴν ἀγάπην χαὶ σὲ λῆρο 
ἐμοὶ σαφὴς καὶ ἡ ἐχείνου δεινότης καὶ. μέθοδος χαὶ πάντα 
χτήματα χαὶ “ΕΣ καὶ μείζω. 

᾿Εκκλησ. Φάρος Γ', ιγ΄ καὶ ιδ' 1909, 3 
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ρα) Τῷ αὐτῷ 

᾿Ἐπανήκομεν ἐχ τῆς ἐχδημίας ἢ περιπλανήσεως ἢ ὅπως 

σοι φίλον τὴν μηδένα σχοπὸν ἔχουσαν ἔξοδον ὀνομάζειν, καὶ 

ἐπανήχομεν ἐρρωμένως καὶ εὖ τοῦ σώματος ἔχοντες: εἴη δὲ 

ὶ σοῦ ταῦτα ἀκχοῦσα:, ρῶσιν δηλονότι καὶ ἄλλην ἅπα- 

ὑξξίαν. Εἰ δ᾽ οὐκ ἐπέστημεν παρὰ σὲ -- εἰκὸς ὃν ἐπι- 

στῆναι ---- μὴ θαυμάσῃς: μυρία γάρ τινα ἐπισυμδάντα ἐμπόδια 

ἐπέσχε τε καὶ οὐ συνεχώρησεν ὡς ἐκ τοῦ ρᾷάστου τὴν πρὸς 

σὲ παρουσίαν ποιῆσαι: ἀλλ᾽ εἴπερ τό γε νῦν ἔχον, παρὰ τὰ 

ρηθέντα ἐπισχϑοθῆνα: συνέβη ὥστε μὴ παρεῖναι, ἀλλ᾽ οὐ καὶ 

τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον τοῦτ᾽ ἔσται συμόάν, ὅτι μηδ᾽ ἀεὶ τὰ 

σχῶλα προσέσται: παύσετα! δὲ τῷ χρόνῳ ποτὲ κατὰ τὴν φύσιν 

τῶν ὕπὸ γένεσιν πάντων ὥσπερ δῆτα χαὶ τῷ χρόνῳ συνέστη. 

Οὐκοῦν προσδόχα τὴν πρὸς σὲ παρουσίαν ἡμῶν ἐσομένην αὖ- 
5 

τίχα μάλα μετὰ τὴν ἐκ τοῦ μέσου τῶν κεκωλυχότων ἀπαλ- 

«λαγήν. ᾿ 
οβ΄) Τῷ Φακρασῇ ἰώ. 1 

Βαμβανγίνας ἐ ἐχ μόνης θατέρας τῶν ἐπιφανειῶν γεγραμμέ- 

νᾶς πέπεισμαι οἴχοι σοι παρερρίφθαι πολλάς: αἱ δὲ σοὶ. μὲν 

εἰς οὐδὲν χρήσιμαι,. εἰ μὴ ἄρα ἐπ ἢ: εἰς ἔξαψιν φλογὸς τα- 

μιεύειν αὑτάς, ἐμοὶ δ᾽ εἰ πέμφεις, μεγάλην μὲν πληρώσαιεν 

τὴν χρείαν, μείζονα δὲ χαὶ σὺ δι’ αὐτῶν. τὴν χάριν ἀποίσεις" 

ὅρα γοῦν εἰ δόξεις τοσοῦτον τόλμης ἀνθάπτεσθαι, ὥστ᾽ ἐπὶ 

) ὡρῆσαι, ἐξ ὧν ἔσται χάριν οὐ φαύλην. 
ρος π “πῇ δ᾿ Α ΓΒΕ. 

εἰκῆ παραθεθλημένοις πράγμασι καὶ ὅλην τὴν “ἡμέραν. πατου- 

μένοις ὠνήσασθαι. ᾿ : 

ργ.) Τῷ ΜΜελιτινιώτῃ 

ξγσοξ, ἰδ πρᾶξις ὦ ὃ» οὗ σως μὲν γράψεις, ἴσως δ᾽ οὐ γράφεις : ἀμνηστίας ἡμᾶς 

μὴ φανέντας σοι ἐν τῷ παρόντι ὁποίους ἐχρῆν πλὴν. ὅπως 

σὺν τῷ δικαίῳ ἑκάτερον ἔχεις ποιεῖν, κἀμοῦ λέγοντος ἀνά- 

σχου οὕτω γὰρ κἂν τοῖς δικαστηρίοις νομίζεται: λέγω τοίνυν. 

εἴτε ἐγχαλεῖ τις, εἴτε καὶ μή’ ἡμέραν τὴν ἀπολογούμενος, 



 ΨΌΨΆΝΝΝ 

τ μπακαεκιν 
"Ἐπιστολαὶ Πατρ. Γρηγορίου τοῦ Κυπρίου 8ὅ 

Κυριακὴν καὶ πρώτην ἤμην παρὰ σοί ἐχρῆν δὲ καὶ τὰς ἐξῆ καὶ τὰς πάσας: ἀλλὰ τὴν γε Δευτέραν ὀξύνη τις συνήθης ἐπὶ καχῷ τῷ ἐμῷ ἐστρόϑει βοὺ τὰ ἔνδον, πολὺ δὲ πλέον περὶ τὴν κύστιν: μάλιστα δὲ ἴνα "ἢ ἔρχωμα!ι! χύχλω, τὰ περὶ τὴν τοῦ ὑγροῦ πε ξριττώματος ἔξοδον" οὗ χάριν ἔγνων χρήσασθαι βαλανείῳ τοῦτ᾽ ὠφελεῖν χαὶ πάλα: χαὶ νῦν τῶν ἰατρῶν λεγόν- των ὑρμν, χαὶ δ τῆς: ̓  διδασκοί σὴς τῆς π οὖν τὴν ἡμέραν οὐκ χρήσασθαι, ἀλλὰ τὴν ἐξῆς χαὶ ἐ- χρήσ ἐν ξοῆς, ἡσάμην γε τὴν ἐξῇ 5 0 τς οὖσαν τῆς ἑδδομάδο χαὶ 
[ Ί ἧς ἄνει μένην ε εἰς ἐλαίου μετάληψιν, εἴτις βούλοιτο". ἡσυχάζειν ἔξει 

ἴῃ τ ἜΣ" δ τὴ ΒΕ δΝ {(» ΝΕ 
χΣ - 

᾿μετὰ τὸ βαλανεῖον, χαὶ ἡσύχασα: οὐ διὰ τοῦτο χαὶ μόνον, ἀλλ᾽ 2 ὅτι χαὶ ὃ ἀὴρ ἀνωμάλως ἔχων ἀπόντος ἡσυχάζειν ἐποίε:. Τί -οὖν; διεσχο “πούμην τὴν ὑστεραίαν, ἣ Τετρὰς δὲ ἦν ὡς ἀπα- 
μη Ί Ρ ρ΄ς 1»» ραίτητόν τι πρᾶξαι τὸ ἐλθεῖν παρὰ σέ ἀλλ᾽ ὁῥὰ πῶς γχἀπὶ τῶν μάλιστα ρᾳδίων ποιεῖν τὰ τὶ ς γνώμης οὐκ ἐχ τοῦ εὐχέ- λοὺ ᾿προδαίνει: ὡς γὰρ διεσκόπο᾽ μὴν, αἰφνίδιον ἤρξατό μου ἢ “παρειὰ τὸ ᾿σύνηθες πάσχειν, ὀγχοῦσθαι: τοῦτο ΠΡ Ἰχρυσα, σχο- 

ὅτ 
λάζειν ἐποίει" ὠγκοῦτο δὲ δυοῖν ἕνε δ) Ἵν ι τὴν πεντεχαι-- δεχάτην ἡμέραν τοῦ κατιόντος ρξ 
δον ἔχοντος, ταύτης ἤδη καταλαβούσ σης, οὐκ ἦν οὔτε ἡσυχά- σαι τὸ ρεῦμα. τοῦ μὴ κατελθεῖν, οὔτε μὴ ἐξ ὠθυῖαν χώραν δέχεσθα: τὸ ὕγρόν, ἢ ὅτι καὶ τοῦ βαλανείου τὰ τῆς κεφαλῆς περιθερμήναντος, ὡς εἰκός, ἔξει κίνησίν τινὰ τῶν ταύτῃ γενέσθαι ὑγρῶν χαὶ μέντοι ἐγένετο: πλὴν οὐχ ὡς εἰώθει. τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐχείνοις μὲν ἀ- σύνηθες, ἐμοὶ δὲ χαὶ λίαν εἰωθάεν ἃ ἀφ᾽ οὗ γε δὴ χαὶ ἡσυχάζω καὶ τὴν ἐν ὑπαίθρῳ διατριδὴν ἀποστρέφομαι. Ταῦτ᾽ ἢν ἐμοὶ βουλομένῳ πρὸ τῆς Ἰραφῆς καὶ τῆς ψήφου διξξιέναι, καὶ ξιε- ξήειν: σὺ δὲ ὁποῖόν ἐστιν αἰρουμένῳ σοι πρᾶττ Ἶ βούλῃ, χαὶ μὴ διώχῃης, ε ͵ 

᾿ ΨΆ γε καταδεξόμεθα χαὶ βάλα ἀσμένως τὴν παρὰ σοῦ ψῆφον ὅ- 

ε' 

τοῦτο γξε γιχῷ παρὰ σοί: υἷ ἝἜ ῶ “ἦν 

ἢ) περιέρχωμα: Α. 
ὅ οὗ γε ἃ 
Ν᾽ ἐχρησάμην -- τὴν ὁἐ 
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ποία ποτ ἂν ἧ πλὴν ὅπως ὅ γε ἐπὶ τοῖς παροῦσι ποιῆσαι 

χρίνεις, ἔχοιεν γαὶ ἄλλο! συνεπαιγεῖν. 

οδ΄) Τῷ Δουκαίτῃ 

Λόγος ὅτι πταίσματα ἐνῆσαν τῷ γράμματι, ὅπερ ἔναγχος 

ἐπεπόμτειν «πρὸς σέ, χαὶ- τῷ λόγῳ οὐχ ἀπιστῶ" τί γὰρ και- 
τι ρος " τ γῷ ; 

νόν, εἰ πταῖσα! συνέθη μοι, εἴτε τῷ ἐπιλελῆσθαι εἴτε τῷ 

ἀπροσεχτῆσαι εἴτε τῷ τ' παθεῖν ἕτερον, οἷα πολλὰ πάσχειν 

εἰκός ἐστιν' ἀνθρώπους ὄντας ἡμᾶς: τὸ δ᾽ ἐξ ἑνός, ἀσκέπτως 

ΝῚ ᾿ ᾿ ὯΝ ΝΡ Κ᾿ ς α ' 5 ΦΔκΩ ᾿ ἜΑ 

χαὶ τούτου συμβάντος, διαβολὴν ἡμῶν καθ᾽ ὅλην τὴν τέχνην 

ἐργάζεσθαι, οὔ μο! δόχεῖ εὐγνωμόνων εἶναι ἀνδρῶν, οὐδ᾽ ἔξω 

πάθους διαιτώντων τοῖς πράγμασιν" οἵ γὰρ αὐτοὶ οὕτως ἔχον- 

τος διακρίσεως ρᾳδίως ἄν μοι δοχοῦσι: χαὶ τὸν ἀέρα λέγειν 

καχῶς, ὃς ἀπὸ. πάντων τῶν αἰσθητῶν ἡμῖν - τοῦ ζῆν ἐστιν αἷ- 

τιώτατος, ἣν ἐπέχεινά ποτε τοῦ μετρίου θερμοτέρου αἴσθωνται 

ἢ φυχροτέρου, καὶ τὴν γῆν ἣ κἀπὶ τοῦ “νώτου φέρει ἡμᾶς, 
: 

ὡς ἄχρηστον διαβάλλει», ἂν ἐπὶ χαιροῦ τινος͵ οὗ δώσει τὰ“ 

σπέρματα εἰωθυῖα τὸν ἅπαντα χρόνον διδόναι χαὶ τὴν φύσιν... 
' ᾽ δ Φ 

ἈΝ ΟΝ ΩΝ τ ἃ ΡΟ ὥ;, ἄς... ἀδὲ ἀὀθ δ ὅς ΡΝ ᾽ 

αὐτὴν καὶ τὴν τέχνην, ὅτι" ἐστὶν ἐφ᾽ ὧν οὐδετέρα τοῦ χατ 

αὐτὴν ἐφιχνεῖται σκοποῦ" καὶ δῆλον᾽ ἔκ τε τῶν ὅσα ἀποχυΐ- 

σχετα! τέρατα, καὶ ὅσα τεχνῖται ἐν οἷς ἐργάζονται ἁμαρτάνουσιν". 
-- ᾿ - 4 ᾿ - « ἤ ᾿ 

ἀλλ᾽ ἐχεῖνοι, φίλον μὲν ὃν αὑτοῖς οὕτω χρίνειν, χρινόντων᾽ 

οὗ. γάρ. μοι περὶ τούτων λόγος πολύς, οὐδ᾽ ἔστιν αὐτοῖς προσε-, 

χτέον τὸν νοῦν, ἀπαιδεύτοις γε χαι εἰ μὴ ἄλλοθέν ποθεν οὖσιν, 

ἐχ δ᾽ οὖν τῆς προσφάτου χρίσεως ταυτησί σὺ δὲ τῆς ἡμετέ- 
μα 5 

ρᾶς ὠφελείας κηδόμενος ἐθέλησον ἀνταποστεῖλαι τὸ γράμμα 

ἡμῖν: τοῦ χάριν; ἵν᾽ ἐν τούτῳ τὰ οἰχεῖα χατανοήσαντες ἅμαρ- 

τήματα, μᾶλλον ἣμᾶς αὐτοὺς ἀχριβεστέρους εἰς τὸ μετὰ ταῦτα 

τοῦ “χρόνου παράσχοιμεν' μνήμη γάρ τι σφαλμάτων πλείστὶ 

΄ 2 
γένοιτ᾽ ἂν πρὸς διόρθωσιν ἀφορμή. ᾿ ἶς 

1) εἰκός ἐστι πάσχειν Α. 5 

3) δοκῶσ. Α- ᾿ ὄψι 

3) καὶ δῆλον ἔκ τε τῶν ὅσα τεχνῖται Α. 

ἢ φίλον ὃν Α. 



ΡΝ 

τυνπώψμαρᾳ κααῖν 

ποτε στ τρουτεισγειτε τον 

παν ὑπεν 

ΐ 

ΤΩΝ 

ΣΕ ΤΘΈΜΗΝΝΣ Ῥρὺῷ βόαρις ἐπ ᾿μϑαιρες ψ'ν.νν ον 

ἜἘπιστολαὶ ἴατρ. Ἐρηγορίου τοῦ Κυπρίου 51 

0ε Τῷ Παχυμέρῃ μεμφομένῳ ὅτι οὐ 

καϑ' ἡδονὴν γράφει' 

Ἐπιχροτεῖν οὐκ οἶδα πρὸς ὀργάνων φωνὰς οὐδ᾽ αὖ χα- 
θὼς ἂν μάλιστα τοῖς ὁρῶσιν ἡδὺ γένοιτο διαχλᾶσθα: τὰ μέλη 
χαὶ περιφέρεσθαι, ὃ δὴ ὀρχουμένων ἐστὶν ΤῊΣ χαὶ λυγίκομέ- 
νων αἰσχρῶς, ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀρχαίαν ἐχείνην παραίνεσιν τὴν 
ἀδελφικὴν καὶ χοινὴν πᾶσιν ἀνθρώποις οἶδα ἐμαυτὸν τίς εἰμι, 
χαὶ πράττω κατ᾽ ἐμαυτὸν ὡς ἄριστα νοῶ συμφέρ έρειν ἐμοὶ οὗ- 

᾿δὲν οὐδαμῶς τοῦ θεάτρου χαὶ τῆς περὶ ἐμὲ χρίσεως τῶν 
Ν ἄνωθεν καθημένων εἰς τὴν θεωρίαν φροντίδων: ἐπειδή περ ἢ 

οὐκ ἴσασι πῶς ἂν τὴν ψῆφον περὶ τῶν ἐξεταζομένων ἐχφέ-" 
ρῶσιν οὐκ οὔσης τῆς τοῦ διαγινώσχειν δυνάμεως, ἢ εἰδότ 
οὐ χαθἀρεύουσαν φθόνου τὴν κρίσιν ἐργάζονται" ἑλλανοξύκης 
δ᾽ ἔμοιγε ἀκριδὴς καὶ πρὸ παντὸς ἄλλου στεργόμενος ἢ ἀλή- 

[] «Ὰ 

«θεια, παρ᾽ ἧς, καὶ δικαιῶν χρίνεσθαι τὰ ἐμά, χἂν ἁλίσκωμα:, 
Ν 

οὗ βαρέως φέρω’ χἂν αἰτιάματος ὃ ὑπέρτερος φαίνωμαι, τότε 
θαρρούντως ἐμαυτὸν εὐδαιμονίζω χαὶ ἄνω ἔχων τὸ κάρα πο- 

- ρεύομαι. Τί γοῦν; ὅσα τις ἐπαινεῖ, ὅσα τις σκώπτε: μὴ μετὰ 
Η τῆς ἀληθείας ταῦτα ποιῶν, διαβολαὶ καθαραὶ χαὶ ὅθλος ἐμοί: 

καὶ οὔτ᾽ ἐπαινοῦντός τινος ἐπιστρέ ἐφόμαι, ἂν ἥκιστά μοι τῶν 
ἐπαίνων προσήκῃ, καὶ τοῦ ὑδροίζοντος περιφανῶς ἀλογῶ, ὅταν 
ἐχεῖνος ἐπὶ ματαίοις ληρῇ. Τοιγαροῦν οἷς φίλον σχῴπτειν εἰ 
τὰ ἡμέτερα χαὶ διασύρειν μὴ. ἀμελούντων, ἀνεῖτα: γὰρ κατ᾽ 
ἐξουσίαν ἀνοηταίνειν τοῖς ἄφροσιν. ἐπειδή περ οὔτ᾽. ἂν ἐγὼ 
φαῦλος, εἰ οὐκ εἰμί, παρὰ τὰς ἐκείνων ἔσομαι φλυαρίας χαὶ 
σφίσιν οὐδέν ποτ᾽ ἄλλο κερδάνα: προσέσται, ὅτι μὴ τὸ βά- 
σχανοι δόξαι χαὶ μιὰροί, τοῖς τῶν ἄλλων χαλοῖς, ὅσα ὙΞ τὸ 

. ) 

πλοῦτον περιδεόλημένῳ μακρόν, τίς ἂν γένοιτο λόγος τῶν πέ- 
ριξ, ἂν ὕπ᾽ ἀναισθησίας ἐχεῖνον οὐτινοσοῦν ἡγῶνται πενέστερον; 
οὐδεὶς οὐδέποτε πάντως σαφῶς εἴδότι ὡς οὐκ ἔστιν οὐδὲ 

1) τῶι τῶν ὁμιλητῶν διά τινα αἰτιώμενον, ὅτ' μὴ πρὸς ἡδονὴν γράξει Δ. 
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χἄν' γένοιτο πρὸς τὰς ἀνθρωπίνους δόξας τὰ πράγματα μετα- 

τίθεσθαι: διὸ καὶ λαμπρὸς λαμπρῶς καθεδεῖται ἐκεῖνος οἷς ἔχε: 

καὶ ἅπερ ἔχε: τρυφῶν, χαὶ πρός γε πλατὺν τῶν ἀνοήτων κα- 

τασχεδάζων τὸν γέλωτα: οἱ δέ, ἂν μὲν εἰδότες ὑποχρίνωνται 

τὸν ἀγνῶτα, σχα!ότητος χαὶ βασκανίας ἀποίσουσιν ὄνομα' ἂν 

δὲ σαφῶς ἀγγοοῦντες ἀποπλανῶνται τῆς ἀληθείας, τὴν τοῦ 

εὐήθεις “εἶναι “τέως οὐκ ἀποχρούσονται δόξαν. 

οστ) Τῷ Σταυραπκίῳ 

Τὸ μὲν πρὸς ἡμᾶς σοῦ γρά ἄμμα λακων!χόν" ἐγὼ δὲ ἄρα 

. πολυλόγος τις, καὶ ὡς ὍὌγηρο ς εἴπῃ ἀμετροεπής, ὥσπερ οὐχ 

ἐν Σπάρτῃ μέσῃ, ἀλλ᾽. εἰς δικαστήρια δια ετριφὼς ἀττικά" τί 

οὖν ποιήσομεν; τῷ ἡμῶν αὐτῶν τρόπῳ καὶ αὖθις χρησόμεθα 

ἢ τῷ σῷ πρὸς σέ; ἀλλ᾽ ἐχεῖν᾽ ὡς μὲν εὖ οἴδα χρωμένων 

ἀποχναϊσθήσεται ὁ Σπαρτιάτης οὐδὲ γὰρ οἷδε μὴ ἀηδίζεσθαι 
ὔ 

ΕΥ 

: τὴν εὖ τις. ἐκτείνει τοὺς λόγους" οὕτως δέ γε ὡς οἰκεῖα ἑαυτοῦ 

τς ἀγαπήσει τὰ δή δτε: Ἵνα τοίνυν μὴ τῇ δριμύτητι τοῦ πρὸ 

τοῦδε γράμματος χαὶ- ἡ τοῦδε ἀηδία συνέλθῃ, κᾷτα ὥσπερ ἐκ 

συμμαχίας, ἐπικρατεία τοῦ χείρονος γένηται, ἀπορριπτέον Τ:- 

ώργιον τοῦ Γεωργίου ἦθος, μεταληπτέον δ᾽ ἕτερον ὡς ἐν. τῷ 

᾿ παρόντι χαὶ μεθαρμοστέον 1 πρὸς τὴν μηδέποτε συνήθη βραχυ- 

; εἰς, λογίαν αὐτῷ: ἃ δὲ ὧν ἔνεχα βραχέα τε ἅμα καὶ πεφεισμένως 

᾿ μέλλομεν λέγειν, ἔξωθεν νοητέον. τὸ ταῦτά ἐστιν" οὔτε δάχκνον 

ἣν οὔτε δριμύ σοῦ τὸ γράμμα πῶς γὰρ τὸ ἐν παιδιᾷ χαὶ γυ- 

᾿ μνασίου χάριν προενηνεγμξ' 5) οἷα θαμὰ παίζειν φιλοῖ μεν οἱ 

ἜΝ ᾿ τοὺς λόγους ἐπιτηδεύοντες; ἀλλὰ θαρροῦντος ἦν τὰ πρὸς σὲ 

ὥστε καὶ θαῦμα ἔγωγε οὐχ πω ὀφθαλμοῖσι κατὰ τὸ ἔπος ὁρῶ- 

εἰ μαι, ἀλλὰ τοῖς ὠσὶν ἐνωτί ἤομαν εἰ οὐ μόνον οὐχ ἡδονῆς σοι 

᾿ τον τὸ γράμμα ἔδοξεν,. ολὰὲ χαὶ λύπης ἐπαχτικὸν ὥσπερ 

ἱ μὴ τοιοῦτον ἣν ὅποῖον εἰκὸς “ἐξ ἐμοῦ πρός σε τὸν ὁμόφυ-᾽ 

χον εἶναι. ᾿Αλλ᾽ ἦνα μὴ χαὶ αὖθις μαχρολογῶ, τὸ μὲν ὁποῖα 
ὁ τ 

᾿ 
᾿ 

ἐγὼ γράφειν κεχρημένων ἐστὶ παρρησία καὶ θαρρούντων τοῖς 

φίλοις: τὸ 8᾽ αὖ εἴργειν τὰ τοιαῦτα γράφειν, παρρησίας ἀπο- 

3) οὐδ᾽ ἂν Β. 
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στερούντων προσηχούσης τοῖς φίλοις. Τοῦτο δὲ τί ἄλλο. ἢ τῆς 
φιλίας ἀπ ρρηθΕ ὅπερ τρόπον τινὰ συμβῆναι εὐλαδηθεὶς καὶ 
αὐτὸς δριμὺ μὲν τὰ πρῶτα ἔφης εἶναι τὸ γράμμα: εἶθ᾽ ὥσπερ 
«ἐκ μεταμελείας. τοῦ ρήματος τοῦδε κατε γνωχὼς δεῖν φήθης 

τὸ 

ἐπαναλαθεῖν τεχνηέντως χαὶ τὴν θεραπείαν τοῦδε προσθεῖνα! 
μάλα σεμνῶς: ἢ ὃὲ ἣν τὸ φάνχ. ἀλλὰ τὸ δριμὺ τοῦτο τῇ εὑ- 
γοίᾳ. Ἀρινόμξνον, οἷον ὑπῆρχεν οὐκ ἔδοξε' ταῦτα δὲ πῶς οὐχ 
ἀνδρὸς σοφοῦ τε ἄμα χαὶ εὐλαβοῦς; πῶς δ᾽ οὐ φίλου σαφοῦς 
καὶ ἀγαπᾶν ἐπισταμένου χαθὼς ἂν καὶ ὃ τῆς ἢ 
γέσεις νόμος χαὶ νομοθέ τῆς. ᾿Αλλ᾽ ἀγαπῴης οὕτως 1 μᾶς ἅπαντα 
τὸν ἑξῆς χρόνον, ὦ φίλη μοι χεφαλή, μετ θάλλων τῆς ὃξ τῆς 
διαθέσεως ὑπ᾽ οὐδενὸς μηδέποτε, μήθ᾽ ὑπὸ ἀξιωμάτων τῶν χα- 
κῶς φυσιούντων, μήθ᾽ ὑπὸ πλούτου τοῦ ἀεὶ συρομένδυ, καὶ 
τοὺς ἔχοντας διαπαίζοντος, μήθ᾽ ὑπὸ ἄλλης οἷαςοῦν εὐημερίας, 
ἀλλὰ μήθ᾽ ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς αὐστηρότητος τῶν μοι πρὸς σὲ ῥά: 
φομέγων, ἐπειδὰν χατὰ σύμθασίν τινα ἐνθεωρηθῇ τι͵ τοιοῦτο 
τοῖς γράμμασιν’ ἀλλ᾽ ὁ αὐτὸς μένων ἐν ἅπαντι τῷ παρεστῶτι 
ἦγοῦ σοι πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους λέγειν ἁρμόζειν, ὡς ἀνδρὶ 
φιλοσόφῳ τὸ θεσπέσιον ἐκεῖνο ρητόν: ἐρωτᾷς δὲ οἰῶν τὸ ἐγὼ 

᾿ ὃ αὐτός εἰμι καὶ οὐκ ἠλλοίωμαι. 

027) Τῷ Θεογνώστῳ ἰητρῷ 

τάτος εἴ πρᾶξαι, οὕτω δὴ . καὶ νοῆσαι 
τὰ δέοντα, κἂν οὐδὲ τοῦτο ἄξιον εὐχῆς τοῖς εἰδόσι λογίξ ἘΝ 
σθαι πχὴν ἐπὶ σοὶ μέγα χαὶ τοῦτο ἡμῖν: καὶ εἴθε σου ἡ ἐπὶ 
τῶν ἔργων ὁρμὴ εἶχε καὶ λογισμὸν συνεπόμενον, ἢ μὴ μα- 
χρόθεν εὐ ΩΝ νυνὶ δὲ οὐ τοῦτο: πολλοῦ γξ χαὶ ὃςεῖ ἀλλὰ 
χαὶ πράττεις! ταχύτατα ὥσπερ ἄλλος τις νοεῖ: δίδως δὲ τάχος 
τῷ νῷ, οὐχ ὅσον ἄλλος τοῖς ἔργοις: ἢ τἀληθέστερον φάνα:, 
πράξεις μέν σου γῴονται ὅσα καὶ νοῦς, προκαταλαμβάνουσαι 
πάντα' ὃ δὲ τῶν ἡμετέρων πάντων τὴν ἡγεμονίαν ἔχων, τὸ 
κεφάλαιον τῶν ἀνθρωπίνων καλῶν, ὀπισθόπους σοι ἥχει χαὶ 

ἢ) ἀλλὰ πράττεις Αι 



δύναμιν ἕξει, ὅταν μ 

. ἐν χαλῷ ποτε λογισ 

40 Σωςφ ρον Λεοντοπόλεως 

, δ 
ὕστερος ὁποίας ἥκειν ἐκ Θεοῦ! χαὶ τὰς ἐπ᾽ ἀδικήμασι τι- 

᾿ ὃς ἢ Ὁ Ἔ ᾿ δηενοοξ ἴ ὲ ηταῦ χαὶ ἦχει μὴ. διαχρινόμενος τί μὲν μωρίας λέγουσι πὸ 

τί, τί δ᾽ οὔ, καὶ ποὸς τοῦτο μὲν ἐπιτρέφων, ἀπάξων 

δὲ ἀπὸ τοῦδε. μόνον δὲ ὅπως σο: μέμψηται τῶν γεγενημένων ᾿ 

καὶ τόγε π περὶ τῆς τοῦ νοὸς" ταχυτῆτος λεγόμενον, ὡς ἅπαντα 

χρήματα οτλλιθ αν νξι, ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡς ἀληθέστατα ἔχον, ἐπὶ 

σοὶ καὶ μόνῳ ἐλέγχεται: χαὶ περιτρέπεις ἡμῖν οὐ μόνον δὴ 

φιλοσόφων ἀνδρῶν λόγους τὸ σεβάσμιον χὰἂκ τοῦ χρόνου κἀκ 

τῆς ἀληθείας λαβόντας, ἀλλ᾽ ἤδη καὶ τὰς φύσεις αὐτάς, καὶ 

χαινότερόν τι χρῆμα ὑπάρχων φαίνῃ τῷ θίῳ: ἐφ᾽ οἷς χαὶ τί σοι 

συμβαίνει" ἢ καὶ τί συμϑήσετα', μηδεμίαν σχυτοῦ πρᾶξιν μηϑ᾽ 

ἐπαινεῖν μηδ’ ἀγαπᾶν, χἀπὶ πᾶτ: μεταμελεῖσθχι χαὶ μικροῖς 

χαὶ μείζοσι καὶ οὐδ᾽ ὃ τοῖς ἄλλοις ἐπταικόσι λυσιτελεῖ ἢ 

τῶν ἐναντίων πεῖρα λέγω χαὶ μεταχείρισις κἀπὶ σοὶ τὴν αὐτὴν 
» 

Ξ τἀναντία σοι τῶν σφαλμάτων 

θήσετα!" διατί; ὅτι οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἐκείνοις. λο- 

γισμὸς προηγήσεται: ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔρημα ἡγεμόνος ὑπῆρχε τὰ 

πρότερα, εἴτα ἀπέθδη χωφὰ χαὶ οἷα οὐκ ἄν ποτε ηὔξω, οὕτω 

καὶ “τἀναντία μὴ ἔχοντα ἐχεῖνον ἐπιστατοῦντα, ἅἁμαρτηθήσε- 

ται ὁμοίως τοῖς πρώτοις, καὶ τὸ χαὶ αὖθις μεταμελεῖσθαι ἀναγ- 
᾿ ) ᾿ 

χαίως ἀκολουθήσει τῷ δεδραχότι. Τοιγαροῦν εἰ καὶ μήπω, τὸ 

γοῦν ἀπὸ τοῦδε, ὩΣ χἂν ῃς ἐπταισμένος τοῖς ὅλοις. 

ρη)) Τῷ πρωτασηκρήτῃ Νεοκαισαρείτῃ" 

Καλὲ χἀγαθὲ Μανουὴλ ὑγιαίνοις τοῦτό μοι τῆς ὁμιλίας 

εὐχὴ καὶ προοίμιον: τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ὁ ὅμέ έ ἐτερὸς Γεώργιος’ 

δευτέραν τῆς ἑδδομάδος χαὶ ἑβδόμην βαδίζει παρ᾽ ἡμᾶς, τὰς 

Ὦ ἐκ θεῶν Α. 

3) οὐ διαχρινόμενος Α. 

8) περὶ τῆς νδὸς Β. 

4) τί συμβαίνε. ἢ καὶ τί σοι συμβ. Α. 

ὅ Τῷ ἐπὶ τῶν δεήσεων Δ. ἢ ἐπιστολὴ αὔτη εἶνχ, ἡ πρώτη κατὰ τὸν Β. τῷ πρω- 

τασηκρήτις Β. 

6) χαὶ εὐχὴ Α. 
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ἐν μέσῳ δὲ οἰχκουρεῖ καὶ εἴθει οἴκου ἊΝ διετέλει, ἀλλὰ μὴ 

ὩΣ Ξὶ 
ἢ] »} Ἄς ΜΠ Ω7 ω Ὁ ὧν ῷ φς» εξ Ν Ε ἐΞ 

" 
ἄλλο τι τούτου χεῖρον ἔργον ἦν αὖτ 

οἰκουρία". ὦ Οὐκοῦν τί εὐ αι ΕΝ ἮΝ ὧν 
Ῥ-"ἼΉ 
Ω (.υ ΠΙ 

ὭΣ 
ὩΣ ́«“ Ἑ Ξ ΩΝ 

» 

ἀφυοῦς ἐν. ΘΕ τα εἰ δ᾽ πὰς φήσι τὴν Ξε. ἊΝ 

σιν, ἥ γε πρᾶξις αὐτοῦ τἀναντία χατηγορεῖ καὶ μάλιστα ἐξ 

ὧν δρᾷ, ἀποστρέφεσθαι εἴποι τις ἂν αὐτὸν παίδευσιν ἢ ἀγα- 
Ψ ἃ 

. πᾶν. Ὁρᾷς γὰρ καὶ αὐτὸς τὸν ἄνδρα, ὡς οὔτε φύσεως ὀξείας, 

᾿ 

ἐῶ ἐ Σὰ Σ το ἐς 2 ᾽ , ἡ το αν 
καὶ πάντα πόνον ὑπὲρ μαθήσεως ἀπαναίνεται. Καὶ πῶς ἂν 

γένοιτο κατορθῶσαι τὸν οὕτω ρᾳθύμως κινούμενον; ᾧ γε οὕ- 

τως ἐσπανισμένῳ γνώσεως: ὄντι, ἀγᾳπητὸν ἂν ἦν, καὶ εἰ πά- 
ἰ ἢ Ἕ ᾿} , Ψ»" ς Ὁ ΄ Α δ ΄ 

«σας ἡμέρας καὶ νυχτας σπουδάζοντι, ἀνῦσαι τι χρήστον ᾿ἐπεγε- 

νετοῦ" ἀλλὰ τῷ γε ἢ ἀνθεχτέον σπουδῆς μὴ φύσεως εὖ ἔχοντι 

πρὸς ἃ κινεῖσθαι δοκεῖ, ἢ καὶ ἡμᾶς ἀπαλλαχτέον τῆς ἀνηνύτου 

. σπουδῆς. 
. ρϑ΄) Τῷ σοφωτάτῳ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ 

2, ἤ 

Οἴμαι πολλούς τινας ἔσχες δεῖν τα ον ᾿'μὲν οὐδαμῶς, 

ἐπαινέτὰς δὲ ὄντας ἀνδρίας καὶ φρονήσεως ἐραστὰς πρὸς δὲ 

καὶ δικαιοσύνης, ἀδίκους δὲ παντάπασι χαὶ σωφροσύνης" ἀμε- 
κι 

. τόχους πεφηνότας ἐπὶ τῶν ἔργων. Τοιοῦτον δή τινα μάνθανε 

ὄντα χαὶ αὐτὸν ἐμέ' διαπύρως ἐρῶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἀρετῆς, 

καὶ σφόδρα ἐπαινέτης ἀμφοτέρων εἰμί, μέτεστι δέ μοι ἄλλως 

τῆς πεοὶ ταῦτα ἕξεως οὐδὲν οὐδαμῶς. ᾿Επεὶ τοίνυν τοιοῦτος 

ἐγώ, ἐρωτικῶς ἔχω τῷ λόγῳ συγγΞξνέσθαι τοῦ ρήτορος, ὅτι καὶ 
4--- φΞι ᾽ ΠΩ .)-- σφόδρα καλὸν αὑτὸν ἢ φήμη παρέπεμφεν εἰς ἡμᾶς πάντως 

δὲ χαὶ ἐπαινέτης εἰμὶ τοῦ λόγου, εἴπερ τοιοῦτον ὄντα ὑπείλη- 

φα. ᾿Αλλ’ ὅπως καὶ σὺν ἐπιστήμῃ ἐπαινῶν᾽ εἴην, καὶ ἀληθῶς 

1) εἴθε γΞ Α. 
3) δεδόσθω ἢ οἰχουρία Α. 
8) ἄν τοι γένοιτο ΑΔ. 
4) γνῴσεως φύσεως Β. 
8) ἄνωθεν τοῦ γράμματος π εὔρητα! ξ ἐν τῷ Β. 
8) φρονήσεως Α. 

ἢ μὴ ἐπαινῶν ἃ. 
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ἐπαινῶν, σὸν γένοιτ᾽ ἂν ἔργον, γενήσεται δὲ χρόνον οὐ πλεί- 

ονα ἢ ὅσος ἂν εἴη μιᾶς νυχτός, τὸν λόγον ἡμῖν βουληθέντος 

χαταπιστεῦσα:ι. 

οι) Τῷ Μελιτινιώτῃ 

Ὅτι οὐδ᾽ ἡντιναοῦν ἡμῖν χρείαν τὸ τοῦ Βαλιανίτου παρεῖχε 

βιβλίον, ἡ οἰχία ἡμῶν καὶ τὴν ἀρχὴν ἐνταῦθα φανὲν οὐκ ἤθελε 

δέξασθαι: ἀλλὰ πρὸς τὸν δεῖνα αὐτίκα παρέπεμψεν, ὥστε κἂν 

ἐχεῖνον ἀπόνασθα:ι αὐτοῦ ξυνηθῆναι:" χαὶ νῦν παραφανὲν ἐξορίζει ἰ μ μὴ ἡ "αν Ἀα. νὺν παρχφανξ ςορίᾳ ει 

ἑαυτῆς: μηδὲ γὰρ εἶναι τόπον χενὸν ἐν αὐτῇ, ὃν ὅ περιττὸς 

Βαλιανίτης δι᾿ αἰῶνος καθέξει ἀκίνητος. ᾿Αλλὰ τί πιχρῶς δέχῃ 

τὸν λόγον, καὶ σκυθρωπάζων ἐθέλεις; δέχου τὸν σόν’ οὐ 8ού- γον; τ Ὁ) Χ νω βο 

λομαι αὑτὸν ἵστασθαι οὐδὲ μετὰ τῶν ἐμῶν σκευοφόρων: χαὲ 

δεξάμενος, ἵνα ἐχ τοῦ ἴσου ἀντιτρώσας ἡμᾶς ἀνιάσῃς, ἐν τῷ 

χαλλίστῳ σοὺ τῆς οἰκίας δίδου κεῖσθαι αὐτῷ. Εἰ δὲ βούλε:, χαὶ 

» ἢ χαθ᾽ ὅσην ᾿Αλέξανδρος ἔχειν παρ᾽ ξαυ- τ - 

τῷ τὸν ποιητὴν ἐδικαίωσε: κἂν ἐντεῦθεν λυπήσ ᾶς, δίκα! ᾿ τοι ΤΊ] ἰγχγαισςξ᾽ κα ἕξ ᾿υπήσηῃς ἡμᾶς, τχκα α 

ἔσῃ πεποιηχώς ἔφθημεν γὰρ καὶ αὐτοὶ προλυπήσαντες, τῷ Βα- 
2 λιανίτῃ τῷ σῷ πᾶσαν εἴσοδον ἀποφράξαντες. 

ρια΄) Τῷ ᾿Ακροπολίτῃ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ κυρῷ Γεωργίῳ 

διδασκάλῳ αὐτοῦ χρηματίσαντι 

2 
Κύριέ μου διδάσκαλε: ἐπεὶ πρὸς τοῦ χρείττονος ὃ 

ὑπέσχου δοῦναι τὴν βίβλον, χαὶ αὖθις δδηγηθεὶς ἘΝῚ δούς; 

δόσιν δηλαδὴ τὴν δι᾽ ἔργου καὶ πληρεστάτην, μεθ᾽ ἣν λαβόν- 

τας οὐχ ἂν εἴη. εἰς δευτέραν ἑαυτοὺς υὐτῦσιν χαθιέναι, ἀλλ᾽ 

Ω7 οϑ «- 
2. 

φ-- [Ἱ τς σι 

΄ Ν 
αὖθις πρεσβεύω: χαὶ πῶς οὐ περιττός εἰμι μετὰ τὴν ὑπόσχε- 

σιν πράττων ἅπερ πρὸ ταύτης ἐχρῆν; πλὴν ἐπειδὴ δώσεις, καὶ 

μᾶλλον προθύμως εἴπερ ἐγὼ λαθεῖν ἐθέλεις ὡς τῆς ἐμῆς ὧφε- 

λείας χηδόμενος χαὶ μᾶλλον ἢ αὐτὸς ἐμαυτοῦ ταχέως ἴσθι 

τοῦτο ποιῶν, ὡς ἂν μὴ μόνον ἐν τῷ διδόναι, ἀλλὰ χαὶ τῷ τα- 

χέως διδόναι εὐεργετῇς ὅτι δέ ποτε δώσειν ὑπεσχημένος τὴν 
ἢ , 

βίθλον ἀμφισθήτητις οὔτ᾽ ἐμοὶ οὔτ᾽ ἄλλῳ τῶν πάντων ἐστί, 



᾿Επιστολαὶ Πατρ. ΤῬρηγορίου τοῦ Ἐυπρίου 48 

τῶν εἰδότων λέγω ὁπόσον ἐπὶ τὸ ἀληθεύειν ὑπερδάλλει τὸ 

σόν: οὐ γὰρ οἴδας ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ καταυεύσξις χαὶ ἀνανεήσεις, 

οὐδὲ συγκαταθέσεις χαὶ ἀναβολάς, οὐδὲ τόδ: μὲν λέγειν, εἶτ 

ἐξ ἐπιστροφῆς τὸ λεχθὲν ἀ- ΤΥ τ» οἷον χαὶ τὰ μειράχια ὅταν 

χαθήμενα παίζῃ καὶ γραμμὰς ἄγῃ χατὰ τῆς χόνεως ἀλλ 
"ὦ 7 ὃσ 

ἔργου καὶ λόγου τοῦ σοῦ οὐδέν Ὰ τ ι τὸ διάφορον. Καὶ Ὅμης- 
ἐξ φπξ εἴτέξο, ἤν: χῶζω, εἶ ἜΕο, εἰ ἐκ λέν δςς ΟΦΌΞΣ ΣΝ ρός γε εἴπερ ἦν, λέγω, εἴτ᾽ ἐδούλετο τὰ δίκαια λέγειν, ὡς παρὰ 

σοῦ μᾶλλον ῥηθὲν τὸ οὐκ ἐμὸν παλινάγρετον 505 ἀπατηλὸν 

ἐποίησεν ἂν ἢ παρὰ τοῦ συζύγου τῆς Ἥρας. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲ: 

περὶ σοῦ λέγειν ἐπὶ πλέον ἐάσθω, μήπως χαὶ πέρα τῷ τοὶ 

δέοντος δόξω. χολαχικώτερον Ὀϑεγεσθαθ οὗ -γὰρ δέος μὴ χαὶ 

παρὰ σοί πάλαι. γὰρ. ἱκανήν σόν δεδωχὼς ἔχω τὴν πεῖραν, 
- ἄρονς " τ ᾿ ΄ ΑΜ Η “ζῇ. , 
ὅτι τοὐμδν πρὸς σὲ εἰλικρινές ἐστι καὶ ἀνόθευτον χὰ 

τος τοσοῦτον ἀπηλλαγμένον χαὶ διεστὼς ὅσον γῆς τε χαὶ σε- 

λήνης τὸ μεταξύ' ἀλλ᾽ ὅπερ εἶπον ὥαχ μὴ τοῖς ἄλλοις οὕτω νη Ὃ ἴ Α Ὄ Ὁ 

1). γομίζηται, ὧδέ πη τὸν τοιοῦτον λόγον χαταθετέον' Νικόλαον δὲ 

τὸν ἐμὸν πέμπω ἐπὶ μεταχομιδῇ τοῦ βιθλίου, οὐκ ἐχ τοῦ παρ- μη ἐμπὼ ε μεταχομιοὴ , Ὁ. εχ τας 

ἔργου τοῦτον εὑρὼν οὐδὲ τυχαίῳως ὡς ἂν οἰηθῆς, ἀλλὰ ταῦτα 

διανοηθείς, καὶ μάλιστά γε διανοηθείς, ὡς ἐγῴ μοι δοκῶ" τί 

δὲ διενοήθην; τὸ διδλίον τῶν ὑπερλάμπρων ἐστί φίλτατος δέ 

μο: ὃ Νικόλαος χαὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς πρστιμώμενος" δεῖ τοίνυν 

τοὐμῷ φιλτάτῳ τὸ παρ᾽ ἐκείνῳ ὑπηρετεῖσθα: στεργόμενον' χαὶ 

τοῦτο μὲν δὴ ἐν ἐμοὶ διανόημα καὶ τοιοῦτο τοῦ πέμψαι: πρὸς 

κατὰ τὸν δὲν Πλάτωνα ἐκ τοῦ αὖ- 

τοῦ γυμνασίου ἵνα σοι τόν τε γνήσιον τὸν ἐμαυτοῦ θεασάμενος 

καὶ γνωρίσας ἐντεῦθεν οἷον τρέφω πρὸς τοὺς λόγους τὸν ἔρωτα, 

τὸν Νικόλαον: δεύτ [Ὁ] [Ὁ 
ὋὌὋ 

[Ὁ] ο᾽ 0)» 

ὅς γε δι’ αὐτοὺς χαὶ ὑπηρέτου σχῆμα τὸν ἀδελφὸν ἀναλαξεῖ, 

ἔπεισα, μᾶλλον ἔτι δυσωπηθῇς καὶ παράσχῃς παραυτίκα τὴν 

βίθλον, τὸν περὶ τὰ τοιχῦτα πόθον ἐμοῦ ἀγαπήσας χαὶ τὴ 

προθυμίαν ἀποδεξάμενος. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτω γέγονε καὶ 

ταῦτα’ σὲ δὲ εἴη τὴν ἐπιστολὴν εὐμενῶς διελθεῖν εἴ τι ἐν α 

πεπλημμέλητα!ι συγγινῴσχοντα, ὡς ἔγωγε σφόδρα δειλιῶ περὶ 
, ; »κὰ Ψ δον ΑΝ ὡς ΠΕΡ ταύτῃ μήτε πῆ ἥμαρτον εἰδέναι μήτε τὰ δόξαντα ἡμχρτῆσθα: 

διορθώσεως ἀξιῶσαι δυνάμενος" τὴν δίδλον δ᾽ ἐγχειρίσαι τῷ Ν:- 
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Η 
χολάῳ, ὥστε καὶ δι’ ἀμφοτέρων εὐφρᾶναι ἡμᾶς ἢ διὰ μὲν τοῦ 

συγγνῶναι τοῖς ἡμαρτημένοις μὴ σφόδρα λυπῆσαι, διὰ θατέρου 

δ᾽ εὐφρᾶναι, δοὺς ὡς τάχιστα ἀμφοτέραις ἐπιλαθέσθαι τοῦ πο- 

θουμένου βιθλίου: ὅτι δὲ μεταχομισθέντος, αὐτῇ ἐν πάσῃ τη- 
Ψ “ τῷ “ Χ Ἂ, Ἵ νυ ἢ Ἂν ᾿ ἢ » ρήσομεν φυλαχῇ, ὑπισχνοῦμαι μὲν ἐγὼ χαὶ ἐλπίζω μὴ φεύ- 

σχσθα! οὗτινος ἔργον καὶ τὸ πεῖραν διδόνα: περὶ παντός. 

οιβ) Τῷ μεγάλῳ Δογοϑέτῃ 

Οὐχ ὀλίγοι τῶν φίλων τὸν λόγον αἰτοῦσιν ἡμᾶς, τοῦτον 

δὴ λέγω τὸν προσφάτως ἡμῖν ἐπὶ τῷ μεγάλῳ συντεθειμένον 

Διονυσίῳ: αἰτοῦσι δὲ οὖχ ὅπως ἀναγνόντες ἀηδισθῶσι, τοῦτο 

γὰρ οὐδὲ πρὸς ἐνθυμήσεως αὐτοῖς, μάλιστα μὲν οὖν ὡς πλεί- 

στῆς μεταλάθωσιν ἐχεῖθεν εὐφροσύνης: καὶ γὰρ ἄτοπός τις' ἐλπὶς 

ἔνεστι τοῖς ἀνδράσι, καινοτέῤων τινῶν χαρίτων ἀναπεπλῆσθαι 

αὐτόν: κἀγὼ δὲ πολλὰ λέγων μὴ οὕτως ἔχειν, ὅτ: μηδὲ ἔχει, μηδὲ 

δεῖν οὕτω θαυμαστά τινα οἴεσθαι περὶ αὐτοῦ, οὐ πείθω: οὐ 

δέ μοι χατὰ μιχρὸν γοῦν προσέχειν αἱροῦνται, πρὶν. ἢ "καὶ 

αὐτοὺς αἰσθέσθαι, καὶ τὸν πὲρὶ τοῦ πράγματος ἔλεγχον ἀχρι- 

βεστέρᾳ πείρᾳ λαθεῖν. Διὰ ταῦτα τοίνυν ἥγημαι πρέπον τὴν 
τοῦ λόγου χρίσιν ἐπὶ τὴν σὴν ἐπιστήμην ἀνενεγκεῖν, κἀκεῖθεν 

ὥσπερ ἑλλανοδίχου χαὶ ἀπαραλογίστου χριτοῦ, τί περὶ τούτου: 

ὑπολαμβάνειν. διδαχθῆναι" οἷόν τι δὴ λέγω: σύνοιδάς τι δὲε- 

ξιὸν τῷ λόγῳ ὃ χαλὸς χαὶ δίκαιος σὺ βραθευτής, ὡς μὴ παν- 

τάπασι τὴν τῶν φίλων ἐπ᾽ αὐτῷ ἐξελεγχθῆναι ἐλπίδα, τοῦτο 

δὴ χαὶ ἡμῖν γνωριεῖς, καὶ τοῖς αἰτοῦσιν ἐγχειριοῦμε εν΄ αὐτόν’ 

οὐ θαρρούντως μὲν καὶ τότε, πλὴν μετὰ πολλῆς τῆς τῶν ἣμαρ- 

τημένων ἕνεχεν παραιτήσεως ἐγχειριοῦμεν" εἰ δὲ μηδὲν χατεί- 

ληφας ἐν αὐτῷ, οἷον ἀκοὴν εὐφρᾶναι, καὶ ἀχοὴν οὕτω πόρρω 

σοφίας ἡκόντων ἀνθρώπων, χαὶ πολλοὺς μὲν ἐκ τῶν πάλαι 

χαὶ χαλούς, πολλοὺς δὲ χαὶ τῶν νῦν ὄντων εἰσδεξαμένην τοὺς 

1). χαὶ γάρ τις ἄτοπος ἀ. 

32). μηδ΄ ἔχειν Α. 
8) δεῖ διδαχθῆναι Α. ἐγχειροῦμεν Α. 

1. πάντως δὲ χοινῶς αἱρετὸν Δ. 
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λόγους καὶ τοῦτο ἐλευθερίαν, ὃν δή ποῦ τρόπον καὶ αὐτοὶ παρὰ 

σοῦ μανθάνειν ἐδοχιμάσαμεν, γνωριεῖς: ὥς ἂν ἀθέχτον τὸν λό- 

γον τηρήσαντες ζυγοστατεῖσθαι σφίσιν ἐκ τούτου τὰς γνώμας͵ 

δώσομεν περὶ ἀρετῆς χαὶ καχίχας τοῦ λόγου, καὶ οὐχὶ σαφῶς 

ἐκ τοῦ εἰς χεῖρας ἔχειν τἀναντία καὶ περὶ αὐτοῦ δοξάσαι, χαὶ 

περὶ τῶν δημιουργησάντων ἡμῶν. Πάντως δὲ κοινῶς τοῦτο 

πᾶσιν ἀνθρώποις αἵρετόν', ἐθέλειν ἔχαστον ἡμῶν περὶ αὐτοῦ 

τοὺς ἄλλους ἢ σαφῶς τὰ κρείττω δοξάζειν, ἢ μηδὲ τἀναντία 

βεθαίως. 
ριγ) Τῷ μοναχῷ ᾿]ασίτῃ 

Τινώσχεις τὸν ἐμὸν τρόπον’ βουλοίμην ἂν γεύσασθα: μη- 

δέποτε, μὴ ἐλαίου, μὴ ἄλλου τινὸς τῶν ἀνειμένων εἰς βρῶσιν; 
σχον 

, 
ἀν ἢ 

εἴ τισιν ἔμελλον διὰ τοῦτο δόξαι βαρύς: χαὶ μᾶλλον ἂν ἕἔ 

ἐτ χάριν, εἴ τις οὐδὲ τὰς ἀρχὰς" ἐπήρχεσέ μοι αἰτήσαντι" ἢ 

χεσς μέν, οὐ μεγαλοψύχως δέ, χαὶ μεθ’ οἵας τῆς τοῦ διδόνα 

ἐλευθερίας. Τί γοῦν ; διὰ σοῦ ζητήσας ἔχω, καὶ διὰ σοῦ ἰὴ. 

φομαι: ἀλλὰ πρὶν ἢ. τοῦτο, ἀχούοις ἂν ὅ, τι χαὶ λέγω" ὃ τοῦ 

πράγματος οἰκονόμος σὺ καὶ μεσίτης ἔχεις πρὸς ἡμᾶς ὡς ἔχει 

φιλίως μέν, εἰ εἴποιμι, ἔλαττον ἐρῶ τοῦ πράγματος, ἔν θι: 

δὲ μᾶλλον’ διὰ τοῦτο χαὶ κοινοποιῇ τὰ ἡμέτερα, καὶ ᾿σπεύ- 

δεῖς εἰς τοὐμὸν οὐχ ἧττον ἢ εἰς τὸ σόν. Γινώσκεις τὸν ἐμὸν 
ἢ ἤδη τρόπον ὡς χαίρω λαμδάνων οὐχ ὅπως δήποτε δηλαδή, 

ἀλλ᾽ ὡς εὐπρεπέστατα. Οὐχοῦν εἰ μὲν ὡς ἐμοὶ φίλον οἶδας ᾿ 
΄ 

τὴν δόσιν Ὑξνὴ Ἰσομένην, καὶ μή μὲ νομίσῃς ὙΤΥ ἘεΡ: πο- 

σότητος, περὶ τοῦ τρόπου λέγω, ὁρᾷς τὸν παῖδα: ἰδοὺ πάρεστ: 

χαὶ δεχέσθω" εἰ δ᾽ ἄλλως, αὖθις ἄποπεμπ ἘΠΕ φέρων μηδὲν 

πλέον πρὸς ἡμᾶς, ἢ ὅσα ἦἧχε πρὸς ὑμᾶς ἔχων." 

ριδ) Τῷ ϑεογνώστῳ κπκυρῷ ᾿Ιωάννῃ τῷ ἴητρῷ 

Τροφῆς οἷαςοῦν οὐχ ἡφάμην τὴν χθές, ἀλλὰ παντάπα- 

σιν ἀσιτῶν διετέλεσχ' αἴτιον τούτου ἣ οὐκ οἶδ᾽ ὅθεν ἐπισυμ- 

. 1) τὴν ἀρχὴν Α. 
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βᾶσα ταραχὴ καὶ ἀνωμαλία τοῦ σώματος: καὶ σήμερον. δ᾽ ἔτι 

μενούσης τῆς χαχεξίας, δέος μὴ καὶ τὸ ἄτροφον αὖθις μεῖναι 

προσέσται: ἀλλὰ τούτου γε ἕνεχεν πείθει μετρίως ἡμᾶς ὁ λό- 

γος θαρρεῖν: πῶς οὖν πείθει; τῆς φύσεως ὑπομιμνήσκει τῶν 

δειγμάτων χαὶ ὡς δύναμιν ταῦτα σχεδὸν ἄμαχον ἔχει πὶ Ὡ 

τὸἥἡ "Ὁ 

Ώ 
! 

διερεθίζειν τοὺς πρὸς αὐτὰ βλέποντας τῶν ἴσων ἀνθάπτεσθαι 

πράξεων. Οὐχοῦν τῷ λόγῳ ἑπόμενοι καὶ ἡμεῖς τρεπόμεθα παρὰ 
ν» , 

τὰ παραξείγματα χαὶ ζητοῦμεν ἤδη ὅστις ἱκανὸς ἄνθρωπος 

τῷ κατ᾽ αὐτὸν ὑποδείγματι καὶ ἡμᾶς πρὸς βρῶσιν διερεθίσαι. 

Εὶ γὰρ κἀπὶ τῶν ἄλλων ἄν τινας ἐνεργοῦντας ὁρῶμεν, οὐχ 

ἔσθ᾽ ὅπως ἕξομεν ἡσυχῇ μηδὲν αὐτοὶ πράττοντες, πολλῷ μᾶλ- 

λον ἐάν τις ἐσθέῃ ὁρώντων ἡμῶν. οὐκ ἀνεξόμεθα ἀσιτοῦντες, 

οἵγε χαὶ μηδενὸς διεγείροντος λίαν πρὸς τροφὴν -ἔχομεν αὖθορ- 

μεθα λέγω διὸ τίνα ἡμῖν ἕτερον ἀντὶ σοῦ 
προσήῆχει ζητεῖν ἢ πόθεν ἄλλοθεν ἡμῖν παράδειγμα τοιοῦτον 

συμπορισθήσεται; καὶ γὰρ ὥσπερ ἄλλος μέν “τις ἀγαθὸς τὰ 

πολέμια, ἕτερος δὲ τὴν. παίδευσιν, καὶ ἄλλος αὖ πρᾶἄγματα ἴ 
7: 

μετιένα: πολιτικά, οὕτω ποὺ καὶ σὺ οὐκ ἀγαθὸς μόνον ἀλλὰ. 

χαὶ ἄριστος τρώγειν οὐχ ἂν εἴποιμι τὸ σὸν ἀξίωμα χαὶ τὸ πα- 

ρασεσυρμένον καὶ ᾿δημῶδες τοῦ ὀνόματος εὐλαθούμενος, παρα- 

θήγειν “δὲ τοὺς ἄλλους εἰς τοῦτο. Τοιγαῤοῦν πρὸς ταύτης σου 

τῆς εἴτε δυνάμεως εἴτ᾽ ἐπιστήμης χρὴ λέγειν εἴτε τι ἕτερον 

χαίρεις ὀνομάζων τὸ πρᾶγμα, τὴν σήμερον ἐπιστὰς ἐνταῦθα 

ὅμοῦ. πάσῃ παρασχευῇ πεῖσον σχεδὸν καὶ ἄκοντας ἡμᾶς 

τροφῆς μετρίας γοῦν μεταλαχεῖν, χαὶ μὴ ἐθελήσῃς πάντη 

ἐχλελοιπότας ἰδεῖν, ος οὐδὲ τοσοῦτον ξξε, ὅσον ἐξελίπομεν 

ἤδη: ἐχλείψομεν δὲ τελέως ἂν μὴ τῷ ἐμφύτῳ πυρὶ τὴν τρέ- 

φουσαν ὕλην παράσχωμεν: παρέξομεν δὲ πῶς σοῦ τοῦ. ἣμε- 

τέρου ἀλείπτου μὴ ἐπιστάντος; ἄλλ᾽ ὦ τάν, ὦ φίλη μοὸι κε- 

φαλή, ὦ παράξειγμα καὶ διδάσκχλε τῶν ἐθελόντων τρέφεσθαι 

ὥστε ζῆν, ἄριστε χαὶ τελεώτατε, ἀναχτήσασθα!ι προτεθυμη- 

ὥρᾳ τῇ σῇ μάλιστα παρὰ πάσας ἠγαπη- μένος ἡμᾶς 

ἐνῚ αὖτ ᾽ 

ς 

πρὸς ἡμᾶς ἢ προχατάλαξε χαὶ τὴν ὥραν: οὕτω γὰρ ἄμεινον 

ἐ ἣ τοὺς ἀνθρώπους ἀριστοῦντας ἔχει; χατάλαθε 



᾿Ὲπιστολαὶ Πατρ. Γρηγορίο» τοῦ Κυπρίου 41 

ὡς ἂν ἐνεργῶν παρὰ τὴν τράπεζαν ὡς εἴωθας ἐρρωμένως, χαὶ 

ἀφ᾽ ἡμῶν μιμεῖσθαί σε βουλομένων πόρρω ποῦ τὴν ἀπραξίαν, 

᾿ ταὐτὸν δ᾽ εἰπεῖν χαὶ ἀτροφίαν ποιήσοις: οὐ γὰρ μόνον τὰ 
᾿ ς “ὦ ᾿ : ἐαέε ἐκον οοεν ἀοτν ὡς 
ι γεωργικὰ ζηλοῖ γείτονα γείτων τὸ τοῦ Ἡσιόδου, ἀλλὰ χαὶ 

τὸν ἐσθίοντα ὃ μὴ ἐσθίων, χαὶ τὸν ἄλλο τι ἐργαζόμενον δ΄ 

μηδοτιοῦν ἐῤγαζόμενος. 

ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΆΡΧΟΥ ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ 

ἘΚΔΟΘΕΙ͂ΣΑΙ ἘΝ Τῷ ΠΑΤΡΙΑΡΧΈΕΙΘ' 

ριε") Τῷ μεγάλῳ “Δογοϑέτῃ 

Οἴδας: οἷά με ὁ Θεολογίτης Ἰωάννης διέθηχεν", δ α- 

χκεδονίας καὶ Θράχης χατὰ μέν τινας ἄλλους ἀπογραφεύς, χατ᾽ 

᾿ ες ἐμὲ δὲ πρηστὴρ ἣ τῷ δυσμεναίνειν τῇ Ἐκχλησίᾳ ἐμοὶ πο- 

Ϊ ᾿ λεμῶν ---ἐπειδὴ καὶ αὐτὸς τοῦ τῶν ἐχθρῶν ἐστι κόμματος ---ἢ 

τῆς παραποιήσεως ἕνεχεν τοῦ ὀνόματος ἀμυνόμενος, ὅτι θεο- 

λόγος κατὰ τὸν τῆς βροντῆς υἱὸν τολμηρῶς καλεῖσθαι: βουλό- 

μενος, Θεολογίτης ἀκούειν μᾶλλον, Ἂ» οὐ θεολόγος πρὸς 

ἡμῶν, ἐχελεύσθη γῆν μὲν. ἡμῖν δοῦνα:, ἀλλ᾽ ἐῶ τὴν γῆν, ἣν 

τοσοῦτον παρέχειν ἐφρόντισεν, ὅσον εἰ μηδὲ τὴν ἀρχὴν διδό- 

ναι -προσέττατε βασιλεύς, ὅμως σίτου χαὶ χριθῆς ἡμᾶς δω- 
ἘΝ ρεῖται ὡσεὶ χιλίοις τοῖς πᾶσι μοδίοις ὃ. βασιλεύς" καὶ πρόσταγμα 

᾿ γράφεται καὶ πρὸς τὸν γὙεννάδαν ὥστε δοῦναι παρὰ χρῆμα᾽ 

ἐεξαμενδν πέμπεται: καὶ ἡμεῖς. μάλα τοῦ λαθεῖν διήγομεν ἐν 

ἐλπίδι ἢ τι γὰρ ἕτερον: οὗτος δὲ τί; δέχεται μὲν τὸ πρόσταγμα, 

πράττει γε μὴν οὐ κατὰ τὸ πρόσταγμα, ὅτι μηδὲ ὅσα εἶχε ᾿ Ρ 
δίδωσι" τῶν δὲ ᾿" ὧν δυσχόλως χαὶ πεφεισμένως χαὶ ὥς τις 

ἀποστερούμενος τῶν σαρχῶν, μόνους πεντακοσίους δοὺς τοὺς 
, ὅλους ἡμίσεις χατέσ χε παρ᾽ ἑαυτῷ. ᾿Αλλ’ ἐπειδή τι “λέγειν ἐπὶ 

᾿ 4 τούτῳ δοχεῖ, ἄκουσον ὡς χαταγέλαστα λέγει, χαὶ πλεῖστον 

: ἢ) ἢ ἐπιγραφὴ αὕτη παρὰ τῷ ἀ. 

᾿ 3) εἴδες Α. 
ὅ διέθηκεν ᾿Ιωάννης Α. 
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ὅσον τῆς Ξξἰπέμενα χλήσεως, τῆς ἀπαραποιήτου 

λέγω καὶ ὑψηλῆς ἦκε μέν φησιν ἀληθῶς πρόσταγμα τοσοῦτον 
Ξ ἜΝ κι λον κὸ ᾿" ΝῊ δοῦναι τῷ πατριάρχῃ, ᾿ ἦρχεν οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις 

χαὶ ἕτερον σίτου πενταχοσίους παρέχειν ταῖς ἐν τῷ μοναστη-- 

ρίῳ Περτζὲ μοναζούσα:ς, πὸ μεσίτῃ καὶ ταύταις τῷ πατριάρχῃ 

χαὶ δέδοται" εἶθ᾽ δ λογισμὸς αὐτοῦ, εἰ δὲ βούλει παραλο- 

γισμός, πενταχόσιο: τῷ πατριάρχῃ, πενταχόσιοι ταῖς μονα- 

ζούσαις διὰ τὸν ἘΠῚ με: πεντακόσιοι καὶ πεντακόσιοι: οἵ 

δὲ τοσοῦτοι οὕτως δπάλληλο: συντιθέμενοι τοὺς χιλίους συνά- 

γουσι τοὺς πάντας ἄρα χιλίους αὐτοῦ ἔχει λαθὼν ὃ πατριάρ- 

ΧΙ χαὶ φόνων Πρὸς Θεοῦ πότερον εὐηθείας ἔργα ταῦτα 

νῶν νηπιότητος, τοῦ χαὶ αὐτῷ τῷ δαί- 
ΕΞ «8 Ια" ( 

΄ Ὁλ 
ον! τα ἂν πονηοΐίας τοὐναντίον κακοτθείας χαὶ; 

᾿-} Ἂ ἦτ Κ. 

τρόπου φαυλότητος γχαὶ ὕξρεως χαὶ περὶ ονήσεως; ἔγωγΞξ οἶμαι 
ΙΝ Ὶ Ὁ ἰ ; 

τοῦτο: πλὴν τί δήποτε Σ:Χ ταῦτχ ποιῶ; ἀποστείλας ἅπτομαι 
͵ δὲ δὰ : 

Η 
τῶν τοῦ ἀνθρώπου χαὶ ξιδάσχω αὐτὸν οἴεσθαι καί τινας ἐν τῷ 

“παντὶ γένει ἔχοντας αἴσθησιν: χαὶ οἶδα ὡς ἥξει καὶ βοήσε- 

ται καὶ τὴν βίαν ἀποχλαύσεται: οὐδὲν δὲ ὅμως πρᾶγμα: ὀοάτω 

καὶ ἀποχλαιέσθω" οὐ᾽ χαίρω ἁρπάζων οὐδ᾽ εἰμὶ βίαιος: οἶδεν. 
ὦ ; 

-- 

δώς: πλὴν εἴ τις ἀδικεῖν με πειρᾶται, οὐ ραᾳ- 
ἢ ἡ , δ τῶν 

» 

[ ΕΗ "Οὐδὲ ἀρ - Ω, ἢ δ Ρ: ΕῚ Σ 
ίως ἀνέχομαι. Οὐδὲν ἔτην πρᾶγμα βοῶντος ἐκείνου, εἰμὴ δὲ 

σὺ τέως ἀγαναχτεῖς: εἰ 2᾽ ἀγανακτεῖς, οὐχ ἂν φθάνῃς λέγων, 

ὃ μὲν παμπόνηρος 5)ριστὴς ἅπερ ἀφήρηται ἀπολήφεται μὲν παμπόνηρος ὑμρίστης ἅπερ ἀφίρηται ἀποληφψεται, 
γὼ Σὲ σφτοξρῶς λυπηθήπομαι. χαὶ βαρύτατα οἴσω, ὕπ᾽ τοιούτου 

ὥςτις τῶν μηξενὸς ἀξίων ὃ ιαγελώμενος περιφανῶς καὶ παι- 

Ὁ χαὶ δέδοται] ἐλλείπ. ἐν Β. 
32 ὃ πάντα Α. 

Ἂ) ᾽Αχολουθεῖ 


